
PROTEKTOR  SMRTI 
 
        Veřejné připomenutí jedné z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. 
Vykonání atentátu na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha 27.května 1942.  
Akce se koná pod osobní záštitou 1.místopředsedy Senátu PČR . MUDr.Přemysla Sobotky 
a primátora hl.m,Prahy Doc.MUDr.Bohuslava Svobody CSc. 
 
Pořadatel Agentura CI5 - IČ 70799865 za metodické podpory Vojenského historického 
ústavu Praha a mediálního partnerství Českého rozhlasu. 
Místo konání hl.m. Praha –Jižní část Václavského nám.Můstek,Valdštejnská zahrada Senátu 
PČR. 
Datum : 27.května 2012. 
Čas :  10.35 až 18.00      
Preambule: 
         Nikdy v dějinách nebylo lidstvo ohroženo tak, jako za nacistické a fašistické krutovlády. 
Nikdy nebyl český národ tak blízko fyzické likvidaci, jejíž architektem č.1 byl zatupující říšský 
protektor Reinhard Heydrich.Tento profesor zla rozdělil český národ na část určenou 
k arizaci, na část určenou k vysídlení za Ural a poslední část k níž patřila inteligence a elity 
národa  určené k likvidaci.  Po svém jmenování zastupujícím protektorem,vyhlášením 
stanného práva, s důsledností jemu vlastní, začíná realizovat likvidaci národních elit 
v armádě, politických, uměleckých, novinářských, náboženských kruzích a vzorně naplňuje 
plány tak zvaného konečného řešení židovské otázky. Je scestné si myslet,  že pojem 
zastupující byl pro jeho zvrhlé počínání omezující. Byl z  pozice nejvyššího šéfa bezpečnosti 
pánem nad životem a smrtí na celém území okupovaných zemí. Právě proto, vykonání 
atentátu  našimi zahraničními vojáky, je čin světového významu, což budoucí historické 
události jednoznačně prokázali i přes značné oběti následujících odvetných represí. 
 

                                
 
         Primárním záměrem této vzpomínkové akce je připomenout nové generaci, že  pokud 
by se naplnily likvidační plány českého národa, zřejmě by neexistovali jejich rodiče a tím i oni 
sami. Položit otázku zda nezapomínáme příliš ani my, kteří v sobě ještě máme osobní 
 i přenesenou historickou paměť. Zdůraznit stálou platnost zákona akce a reakce i pro 
současné dějiny. 
 
         V rámci 70.výročí proběhne řada významných pietních akcí, aby nikdo z řad odboje 
nebyl zapomenut, aby nebyli zapomenuty oběti represí. Proto tato vzpomínková akce má 
především vzbudit osobní uvědomění si  daru vlastní existence, za který vděčíme právě těm, 
kteří svou vlastní existenci obětovali ve prospěch nás.    
 
 
 
 



 
Program akce : 
 
Interaktivní expozice.    
     Výstava velkoplošných panelů historických fotografií a vzácných dokumentů z depozitů 
Vojenského historického ústavu Praha. S přímou vazbou na atmosféru života občanů za 1.a 
2.stanného práva v protektorátu. Fotografie budou přetištěny na plast a umístěny pomocí 17 
ks panelových stojanů o celkové výstavní  ploše stojanů 53 m2 v oblasti Můstku na pěší 
zóně.V centru této výstavy bude instalován Heydrichův  černý Mercedes 320 C, figuríny 
v uniformách našich jednotek v Anglii. Replika kola, aktovky a samopalu zanechaných na 
místě atentátu budou instalovány v replice výkladní skříně,tak jak v roce 1942 je vystavovala 
protektorátní moc na Václavském nám. s oznámením o odměně 10.000 ŘM za dopadení 
pachatelů. 
 

          

       
 
 Audio produkce: Celý prostor akce bude ozvučen pro tématickou dobovou nahrávku 
sestavenou s tehdy odvysílaných  historických hlášení a oznámení protektorátního a 
městského rozhlasu ( oznámení atentátu,výzva k občanům, oznámení o provedených 
popravách atd.) První oznámení o atentátu v 10.35 hod.( čas vykonání atentátu a současně 
zahájení akce) Audio nahrávka o stopáži 100min. je tématicky sestavena pracovníky archivu 
Českého rozhlasu z depozitů archivu. 
Dobově oblečenými kameloty bude bezplatně rozdávaná replika dobových novin oznamující 
vykonání atentátu , replika potravinových lístků a protektorátních platidel. 
            Součástí výše uvedeného veřejného připomenutí bude současně instalace obdobné 
výstavy k danému tématu v prostorách Valdštejnské zahrady Senátu Parlamentu ČR 
 
Formát instalace  na spodní části Václavského nám.byl zvolen tak aby primárně co nejvěrněji 
navodil ponurou atmosféru života občanů v době po vykonání atentátu. 
 
Formát instalace ve Valdštejnské zahradě byl zvolen primárně na historická fakta  o činnosti 
odboje. 


