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PŘÍBRAMSKO

A HEYDRICHIÁDA
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Heydrichiáda – jedno z nejtěžších období      
hitlerovské okupace, a to nejen na Příbramsku.
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V širším slova smyslu – časový interval                      
od vyhlášení I. stanného práva dne 28. 9. 1941           
po příchodu zastupujícího říšského protektora        
SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha           
do Prahy a vrcholící poté, co byl na něj proveden      
čs. parašutisty atentát, což vyvolalo další teror            
a hrůzovládu během II. stanného práva                      
(28. 5. 1942 – 3. 7. 1942).
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V užším slova smyslu – období II. stanného práva       
po atentátu, od 27., respektive 28. 5. 1942                     
do 3. 7. 1942, kdy došlo k odvolání výjimečného stavu.
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Realizace zrůdných plánů germanizace našeho území

• nejprve rozbít veškeré hnutí odporu 

• zbavit se nositelů a propagátorů české vzdělanosti  
a kultury, t.j. inteligence

• násilím přinutit všechny sociální skupiny české 
společnosti k podpoře nastoleného režimu.

Aplikace a kombinace několika řešení poněmčení

• asimilace tzv. „rasově schopného obyvatelstva“

• přesídlení či jiné odstranění „rasově 
nevyhovujících“

• kolonizace uvolněného prostoru Němci.
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Experiment s vysídlením realizován mimo jiné

i na území příbramského regionu

• v části Sedlčanska, a to v letech 1942–1944,         
kdy zde vznikl výcvikový prostor SS,                      
tzv. SS-Truppenübungsplatz Böhmen                        o 
celkové rozloze okolo 40 000 ha,                      
z něhož se muselo vystěhovat                             
17 647 českých obyvatel.

• na Rožmitálsku a Jinecku v souvislosti s rozšířením 
vojenského výcvikového prostoru v Brdech 
s názvem Truppenübungsplatz Kammwald, 
určeného především pro Wehrmacht;                      
do konce roku 1941 vysídlení 11 vsí na Rožmitálsku 
a 2 na Jinecku, se zhruba tisícovkou obyvatel.
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Vyhláška ze dne 14. 3. 1942 týkající se násilného vystěhování 
obyvatelstva z území mezi Vltavou a Sázavou, včetně části 
příbramského regionu na Sedlčansku, s termínem do 15. 9. 1942.
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Průkaz opravňující ke vstupu na území SS-Truppenübungsplatz 
Böhmen z r. 1944 na jméno Miloslav Blažek ze Sedlčan. Podepsán 
velitel výcvikového prostoru SS-Oberführer (plk.) Alfred Karrasch, 
v r. 1945 již v hodnosti SS-Brigadeführer (genmjr.).
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Z průběhu vysídlování Sedlčanska.
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Konečná fyzická likvidace tzv. „rasově nečistých“

a „špatně smýšlejících“

• důležité místo v nacistických plánech, na kterých se 
nemalou měrou podílel právě Reinhard Heydrich, 
zaujímala především konečná fyzická likvidace tzv. 
„rasově nečistých“ a „špatně smýšlejících“ 
namířená zejména proti židovským spoluobčanům

• z Příbrami byli Židé odvlečeni hromadnými 
transporty „Bd“ v srpnu 1942 a „Bz“ v listopadu 
téhož roku; z celkového počtu 189 osob (podle 
některých materiálů 220 osob) označených 
Davidovou hvězdou, přežili pobyt v nacistických 
továrnách na smrt čtyři Příbramáci.
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Z transportu židovského obyvatelstva z příbramského vlakového 
nádraží 31. 8. 1942 do vyhlazovacích nacistických táborů.
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Teror šířený od vyhlášení I. stanného práva do konce 
II. stanného práva (28. 9. 1941 – 3. 7. 1942)                    
a bezprostředně poté, si vyžádal v regionu               
více než tři desítky lidských životů.

V první fázi, t.j. po nástupu Heydricha do úřadu 
zastupujícího říšského protektora, je nutné zmínit 
především oběti z řad čelních představitelů domácího 
odboje v rámci ilegální organizace Obrana národa. 
Jedním z nejznámějších pocházejících z Příbramska  
je generálmajor in memoriam Josef Balabán.          
Dne 22. 4. 1941 padl v Praze do rukou gestapa, 
odolával i těm nejkrutějším výslechům, nakonec byl 
v rámci I. stanného práva dne 3. 10. 1941 popraven       
v Praze-Ruzyni.
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Josef Balabán v hodnosti majora.
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K Balabánovým blízkým spolupracovníkům

patřil plk. děl. (brig. gen. in mem.) Josef Srstka.

Během I. stanného práva dne 19. 12. 1941

uvízl v pasti nacistické tajné státní policie;

rozsudkem německého Lidového soudu

v Berlíně dne 10. 3. 1943 byl odsouzen

k trestu smrti a popraven dne 15. 6. 1944.
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Nejvíce osob bylo popraveno za údajné schvalování 
atentátu na Heydricha v průběhu II. stanného práva. 

Náležela k nim řada významných představitelů    
místního veřejného života.
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SS-Hauptsturmführer 
(kpt.), vrchní komisař 
Artur Albrecht,                
od listopadu 1940           
do března 1943      
vedoucí táborské 
služebny gestapa.
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SS-Sturmbannführer  
(mjr.) Werner Eichler,      
vedoucí táborské              
a českobudějovické 
služebny SD.
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Ve dvoupatrovém domě (označeném křížkem) v západní části 
hlavního příbramského náměstí měl za okupace sídlo šéf blokové 
ústředny SD SS-Oberscharführer (nadrotmistr) Herbert Teufel.
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Oznámení gestapa o provedené popravě JUDr. Jaroslava 
Michálka – komisaře politické správy v Příbrami a PhDr. Josefa 
Lukeše – ředitele příbramského gymnázia, vykonané dne         
21. 6. 1942 v Táboře.
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Zpráva ČTK o popravě JUDr. Jaroslava Michálka a PhDr. Josefa 
Lukeše uveřejněná v denním tisku – Večerním Českém Slovu      
ze dne 22. 6. 1942.
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Kvinta A příbramského gymnázia – konec školního roku                 
1940–1941. Sedící uprostřed ředitel PhDr. Josef Lukeš, třetí    
zprava v poslední řadě student Antonín Stočes; oba zatčeni 
táborským gestapem 15. 6. 1942 a popraveni za údajné  
schvalování atentátu.
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PhDr. Josef Lukeš, ředitel příbramského gymnázia v letech    
1939–1942, byl zatčen táborským gestapem 15. 6. 1942               
asi v 16.30 hodin přímo v budově ústavu, během prvního dne 
maturit, a popraven v Táboře dne 21. 6. 1942 v 19 hodin.
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Ohledací list – dokument o popravě ředitele příbramského 
gymnázia PhDr. Josefa Lukeše dne  21. 6. 1942 v 19 hodin           
v Táboře.
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Majitel řeznictví v Příbrami Vojtěch Stočes byl popraven                 
i se svým synem Antonínem dne 29. 6. 1942 v Táboře.
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Antonín Stočes (narozený 6. 2. 1925), student VI.A třídy 
příbramského gymnázia. Gestapo jej zatklo spolu s otcem            
a ředitelem školy PhDr. Josefem Lukešem dne 15. 6. 1942. Byl 
popraven v Táboře i se svým otcem Vojtěchem dne 29. 6. 1942.
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Hlášení táborské služebny Schutzpolizei o provedené exekuci –
popravě příbramských občanů JUDr. Jaroslava Michálka,       
PhDr. Josefa Lukeše a dalších obětí dne 21. 6. 1942 v Táboře.
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Hlášení táborské služebny Schutzpolizei o provedené exekuci –
popravě Příbramáků Antonína a Vojtěcha Stočese a dalších 
odsouzených dne 29. 6. 1942 v Táboře.
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Příbramský advokát JUDr. Zdeněk Černý, předseda městské 
spořitelny a bývalý náčelník Sokola, byl zatčen táborským 
gestapem 2. 6. 1942 ve 24 hodin. Pro údajné schvalování       
atentátu jej nacisté 23. 6. 1942 popravili.
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Ondřej Štván, učitel na Pokračovací učňovské škole v Příbrami, 
byl zatčen na udání a popraven dne 29. 6. 1942 v Táboře, dle 
oficiální verze hitlerovců za schvalování atentátu na Heydricha.
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Ing. Jan Holický, předseda správní komise města Příbrami, byl 
zatčen táborským gestapem 15. července 1942. V souvislosti     
se zrušením stanného práva byl následně převezen z věznice       
v Táboře do koncentračního tábora v Osvětimi, kde jej nacisté     
4. 11. 1942 umučili.
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Přibližně jednu třetinu všech zatčených                        
za II. stanného práva, nebo brzy po něm v jeho 
souvislosti, tvoří z Příbramska lidé, kteří byli 

odsouzeni a později i popraveni za poskytování 
úkrytu či jiné pomoci nepřátelům říše. Jednalo se       

o pomoc čs. parašutistům vysílaným na naše území 
z Velké Británie. Většina obviněných se tohoto 

„zločinu“ skutečně dopustila.
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Členové čs. paradesantních skupin shozených 30. 4. 1942         
v 1.31 hod. u Hořejšího Padrťského rybníku na Rožmitálsku        
na snímku před odletem z Velké Británie. Desant Intransitive, 
stojící zprava: Bohuslav Grabovský, Vojtěch Lukaštík a Václav 
Kindl. Zcela vlevo instruktor Jaroslav Šustr. Skupina Tin, klečící 
zprava: Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc.
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Náčrtek k soustředění protektorátního četnictva 10. 5. 1942         
ve Věšíně v souvislosti s pátráním gestapa po čs. parašutistech 
vysazených 30. 4. 1942 v Brdech na Rožmitálsku.
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Čet. Bohuslav Grabovský z paraskupiny Intransitive, kterému 
poskytla úkryt a další pomoc ve dnech 30. 4. – 2. 5. 1942 rodina 
Viktorova ve Věšíně u Rožmitálu p. Třemšínem. Viktorovi a jejich 
příbuzní Hübelbauerovi byli za tuto činnost popraveni 1. 7. 1942, 
Grabovský byl zatčen gestapem na jaře 1943 a v říjnu 1944  
rovněž popraven.
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Rolník Josef Viktora z Věšína a jeho manželka Božena,   
popravení dne 1. 7. 1942 za ukrývání a další pomoc                      
čs. parašutistovi čet. Bohuslavu Grabovskému.
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Marie Viktorová a šestnáctiletý Jiří Viktora (nejmladší oběť 
heydrichiády z Příbramska) popravení s rodiči a příbuznými        
1. 7. 1942 ve Spáleném lese v Lubu u Klatov.
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Zvláštní skupinu obětí heydrichiády z Příbramska 
tvoří lidé nejnižší sociální úrovně, bez existenčních 

prostředků. Jednalo se o tuláky. Nacisté je pod 
záminkou nedodržení přihlašovací povinnosti bez 

milosti posílali na smrt. Tyto osoby bez zaměstnání     
a stálých příjmů představovaly pro hitlerovce 

rovněž absolutně nežádoucí element v plánech 
germanizace našeho území. Nechtěly nebo 

nemohly totiž nabídnout ani to poslední,                  
o co okupanti stáli, t. j. svoji pracovní sílu.        

Proto byly systematicky likvidovány.
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Všichni tito lidé

se stali obětmi

nacistického řádění

za heydrichiády, 

jehož výsledkem mělo být

tzv. „konečné řešení české otázky“.



39Děkuji za pozornost.


