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Atentát na Heydricha a následná heydrichiáda na internete / The assassination of 
Heydrich and the subsequent „heydrichiad“ on the Internet

V roku 2022 si pripomíname 80. rokov od vojenskej akcie, ktorou bol úspešne vykonaný atentát 
na Reinharda Heydricha, zastupujúceho ríšskeho protektora Čiech a Moravy, ktorý bol jedným 
z vedúcich osobností nacistických represálií a neľudského riešenia židovskej otázky. Odvetou 
za atentát bolo zosilnenie teroru, ktorý dostal pomenovanie heydrichiáda. My sa v tejto prá-
ci venujeme heydrichiáde iba v užšom zmysle slova, keďže v širšom význame sa týmto ter-
mínom označujú nielen násilnosti páchané nacistickým režimom po Heydrichovej smrti, ale 
tiež represálie spojené s nástupom Heydricha do úradu, či dokonca všeobecne prejavy nacis-
tického besnenia v Protektoráte Čechy a Morava. Medzi najväčšie zločiny heydrichiády v rekcií 
na atentát patrí deštrukcia a vyvraždenie stredočeskej obce Lidice. Táto pomsta mala celosve-
tový ohlas a vyvolala zdesenie nad hrôzami nacizmu. Preto tieto udalosti nie sú dôležité len 
v kontexte českých alebo stredoeurópskych dejín, ale majú svetový význam. S výročím je vždy 
spojené i pripomínanie si. Do mozaiky pamäte chceme prispieť aj my základným prehľadom 
niekoľkých webových stánok venujúcich sa uvedeným udalostiam, ktoré môžu byť prospešné 
nie iba pre profesionálnych historikov, ale tiež pre vzdelávanie laickej alebo pedagogickej 
verejnosti, keďže viaceré internetové odkazy predstavujú vzdelávacie portály, ktorých cieľom 
je inšpirovať a zlepšiť edukáciu žiakov a študentov, alebo príklady o informovaní a diskusii 
o historických udalostiach v mediálnom priestore. Zameriavame sa predovšetkým na odkazy 
českej proveniencie, ktoré ale osviežujeme aj anglickými, slovenskými a nemeckými stánkami.

 z Vojenský historický ústav Praha
https://www.vhu.cz/
https://www.vhu.cz/category/atentat-80-let/
http://www.vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta/
česky, anglicky
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Český Vojenský historický ústav je muzeálna, vedeckovýskumná a knižničná inštitúcia 
patriaca pod Ministerstvo obrany Českej republiky, ktorej úlohou je zhromažďovať, 
skúmať a prezentovať písomné a hmotné dedičstvo spojené najmä s dejinami českého a 
československého vojenstva. Na stránke ústavu je pri príležitosti 80. výročia atentátu na 
Heydricha vytvorená špeciálna rubrika príspevkov pod spoločným názvom ATENTÁT 80, 
a to v rámci projektu ATENTÁT –  OPERACE ATHROPOID – 80 LET. V tejto sekcii sa od 
septembra 2021 do leta 2022 uverejňovali príspevky k danej téme, pričom jednotlivé články 
boli zverejňované postupne s cieľom pripomenúť si dôležité dátumy výročí konkrétnych 
analyzovaných historických procesov a udalostí. Vojenský historický ústav tiež po odbornej 
stránke spravuje Národní památník hrdinů heydrichiády nachádzajúci sa v pravoslávnom 
pražskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Preto na jeho webe sa dajú nájsť i informácie o aktuál-
nych možnostiach návštevy tohto pamätníka.

 z Fronta.cz
https://www.fronta.cz/
https://www.fronta.cz/kalendar/atentat-na-zastupujiciho-risskeho-protektora-r-heydricha
https://www.fronta.cz/dokumenty/protektorat-cechy-a-morava-1939-1945?pf=1942
česky
Fronta.cz je webom, ktorý sa venuje dejinám druhej svetovej vojny. Súčasťou stránky je tiež 
kalendár výročí, ktorý predstavuje významné dátumy tohto celosvetového vojenského kon-
fliktu. Nechýba tu ani článok o atentáte na Heydricha. Z neho sa prostredníctvom prepo-
jenia slov v texte dá pohodlne dostať aj na iné príspevky súvisiace s touto udalosťou, ako 
napríklad zničenie Lidíc. Zaujímavá je i sekcia dokumentov, kde nájdeme správy SS a ge-
stapa o dobývaní kostola sv. Cyrila a Metoda alebo prejav štátneho tajomníka Úradu ríšskeho 
protektora Karla Hermanna Franka pri príležitosti premenovania Vltavského nábrežia na 
Nábrežie Reinharda Heydricha s názvom Odkaz Reinharda Heydricha Čechám a Moravě.

 z Památník Lidice
https://www.lidice-memorial.cz/
https://lidice.prostor9.eu/ziva_historie/
česky, anglicky, nemecky, rusky
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Úlohou štátnej príspevkovej organizácie Památník Lidice je zachovávať trvalú spomienku na 
obec Lidice, ktorá bola nacistami zrovnaná zo zemou 10. júna 1942. Web tejto inštitúcie preto 
poskytuje nielen informácie o tomto spomienkovom mieste, o expozíciách a akciách, ktoré 
sa tam konajú, ale ponúka i vzdelávacie materiály a aktivity. Památník Lidice preto organi-
zuje aj projekty a súťaže zamerané najmä na vzdelávanie mládeže. Medzi nimi je napríklad 
vedomostná súťaž určená pre deti z celého sveta vo veku 10 – 19 rokov s názvom Lidice pro 
21. století, ktorá ma aj vlastnú webovú stránku https://www.lidice21.cz/. Na stránke lidického 
pamätníka sú prezentované aj publikácie venujúce sa danej téme, ktoré sa tu dajú objednať 
a kúpiť. Pri príležitosti 80. výročia bola navyše vytvorená nová interaktívna webová plat-
forma, ktorej odkaz tu tiež uvádzame. Súčasťou tohto linku je okrem informácií o dejinách 
Lidíc a tragickom zničení tejto obce i virtuálna prehliadka. Zaujímavou sekciou je tu aj seriál 
minútových dokumentov o základných udalostiach spojených s tragédiami heydrichiády. 

 z Památník Ležáky
http://www.lezaky-memorial.cz/
česky, anglicky, nemecky, esperanto
Tento web je internetovou stránkou sesterskej organizácie Pamätníka Lidice, ktorú sme 
prezentovali v predošlom internetovom odkaze. Preto jeho štruktúra je rovnaká ako v pred-
chádzajúcom prípade. Rozdielom je len miesto záujmu, ktoré sa vzťahuje k osade Ležáky, 
ktorá bola zničená nacistami o dva týždne neskôr ako Lidice. Aj tu nájdeme viaceré súťaže 
určené pre širšiu verejnosť. Jednou z nich je Memoriál Josefa Šťulíka. Ide o cezpoľný beh 
pre mládež venovaný tomuto miestnemu obyvateľovi, ktorý spolupracoval s odbojom a bol 
jednou z obetí nacistického besnenia v Ležákoch. Zaujímavosťou stránky je jazyková mutácia 
esperanto, ktorá však poskytuje oveľa menej informácií ako zvyšné tri jazykové formy.

 z Ústav pamäti národa
https://www.upn.gov.sk/
https://www.upn.gov.sk/sk/27-maj-1942---heydrichiada/
https://www.upn.gov.sk/sk/diskusny-vecer---operacia-anthropoid-a-heydrichiada-80-vy-
rocie-utoku-cs-parasutistov-na-reinharda-heydricha/
slovensky
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Nami sledovanej téme je venovaný príspevok i na stránke slovenského Ústavu pamäti náro-
da s názvom 27. máj 1942 – Heydrichiáda. Článok poskytuje iba základné poznatky o dôsled-
koch atentátu na Heydricha, pričom je doplnený súčasnou fotografiou krypty pod kostolom 
sv. Cyrila a Metoda v Prahe. V rámci 80. výročia predmetných udalostí usporiadala táto 
inštitúcia i diskusný večer s názvom Operácia Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročie útoku čs. 
parašutistov na Reinharda Heydricha.

 z Paměť národa
https://www.pametnaroda.cz/cs
https://www.pametnaroda.cz/cs/atentat-na-reinharda-heydricha
https://www.pametnaroda.cz/cs/vyhlazeni-lidic
česky, anglicky
Webová stránka Paměť národa je zamaraná na zbieranie spomienok účastníkov udalostí 
20. storočia, predovšetkým obdobia totalít. Je projektom neziskovej organizácie Post Bellum 
(web: https://www.postbellum.cz/). Tento web vyniká nielen odborným a prehľadným spra-
covaním, keďže udalosti a pamätníci sú tu kvalitným spôsobom predstavení, ale i kvantitou 
reminiscencií. Len v užších alebo širších súvislostiach s atentátom na Reinharda Heydricha 
je na tomto portáli uverejnených takmer 270 výpovedí. V prípade deštrukcie Lidíc sa na tu 
aktuálne nachádza vyše 50 spomienok. Medzi nimi sú tiež príbehy preživších lidických žien 
a detí.

 z My jsme to nevzdali
https://www.myjsmetonevzdali.cz/
https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/konec-ceskoslovenska-a-druha-svetova-valka/
heydrichiada/
česky
I tento portál je projektom združenia Post Bellum. Jeho hlavný účel je vzdelávací. Preto je 
určený predovšetkým pedagogickej verejnosti. Poskytuje jej totiž široké spektrum materiálov 
pre vyučovanie moderných dejín. Jednou z tém v sekcii venujúcej sa koncu Československa 
a druhej svetovej vojne je Heydrichiáda, ktorá v nerozsiahlom článku ponúka základ-
né poznatky o represáliách spojených s nástupom Heydricha do funkcie zastupujúceho 
ríšskeho protektora, o atentáte na neho a následnom terore. Súčasťou predstavenia témy je 
tiež 10 fotografií, 4 videá a 9 klipov s výpoveďami pamätníkov, ktoré pochádzajú z archívu 
predchádzajúcej stránky Paměť národa.
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 z Moderní dějiny
https://www.moderni-dejiny.cz/
https://www.moderni-dejiny.cz/tags/tag/uri/ceskoslovensko-v-letech-1938-1945/
https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/atentat-na-reinharda-heydricha/
česky
Moderní dějiny je ďalší z webov, ktorý poskytuje podklady pre zlepšenie vzdelávania v oblas-
ti dejín 20. storočia. Pedagógom, ale i študentom a žiakom, ponúka pestrú paletu materiálov. 
Nachádzajú sa tu prezentácie, online aktivity, pracovné texty, metodické usmernenia, príspe-
vky historikov venované učiteľom a pramene. Jedna z prezentácií sa venuje priamo téme 
atentátu na Heydricha. Rozsah materiálov vzťahujúcich sa nami sledovanú problematiku je 
však na tejto stránka oveľa širší. Tieto informácie sú súčasťou sekcie Československo v letech 
1938 – 1945, kde sa dajú jednoducho vyhľadať.

 z Slavné dny – Stream.cz
https://www.slavne-dny.cz/
https://www.slavne-dny.cz/episode/587227/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten
https://www.slavne-dny.cz/episode/590360/den-kdy-byly-vyhlazeny-lidice-10-cerven
https://www.slavne-dny.cz/episode/820947/den-kdy-byly-vypaleny-lezaky-24-cerven
česky
Tento portál mapuje historické dátumy spojené s významnými momentmi českých i svetových 
dejín. Medzi slávnymi dňami sú zaradené tiež udalosti: atentát na Heydricha, vyhladenie Lidíc 
a vypálenie osady Ležáky. Pri každej z udalostí sú prístupné približne 6-minútové videá do-
kumentujúce ich priebeh a okolnosti. Pod videami sa nachádzajú krátke opisy poskytujúce 
základné informácie o jednotlivých udalostiach. Podobne ako v prípade predchádzajúcich 
portálov je využitie tohto projektu vhodné najmä pre učiteľov, pretože cieľom aj tejto webovej 
stránky je pomôcť pri vzdelávaní žiakov a študentov. Preto sú pri videu o atentáte zverejnené 
i metodiky a pracovné listy pre základné a stredné školy. Pri vyhladení Lidíc sú k dispozícii iba 
metodické pokyny. Najslabšie je to pri poslednej uvedenej udalosti, kde tieto náležitosti chýbajú.

 z ČT edu
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=Atent%C3%A1t+na+Heydricha
https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=Lidice
česky, ukrajinsky
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Fakt, že v českom prostredí existuje viacero pomerne kvalitných webových stránok 
s edukačným obsahom, potvrdzuje i projekt tohto typu z dielne verejnoprávnej Českej 
televízie, ktorý poskytuje videá, pracovné listy a námety na vyučovanie. Pri téme atentátu 
na Heydricha je k dispozícii momentálne 43 vzdelávacích materiálov, v prípade deštrukcie 
Lidíc je ich dokonca vyše 50. Materiály sú delené podľa jednotlivých stupňov škôl. V prípade 
uvedených tém sú určené pre stredoškolákov, žiakov 2. stupňa základných škôl a v menšej 
miere pre mladšie deti z 1. stupňa. Niekoľko materiálov je tiež smerovaných na výučbu detí 
z Ukrajiny.

 z Dějepis v 21. století
https://www.dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti
https://www.dejepis21.cz/atentat-na-heydricha
https://obrazyvalky.dejepis21.cz/kapitola.html?kapitola=3
česky
Posledným zo série edukačných webov je portál Dějepis v 21. století, ktorý je projektom vz-
delávacieho oddelenia Ústavu pro studium totalitních režimů (web: https://www.ustrcr.cz/). 
Je potrebné povedať, že tieto internetové stánky získali na dôležitosti aj počas obdobia pandé-
mie, keď vyučovanie prebiehalo často dištančným spôsobom. Práve na druhom uvedenom 
linku sa nachádzajú metodické pokyny a usmernenia pre vzdelávanie dištančnou formou pri 
téme atentátu na Heydricha. Súčasťou tohto projektu je i aktivita Obrazy války, ktorá je za-
meraná predovšetkým na vizuálne učebné podnety. Na tomto mieste je prístupných viacero 
cenných videí a fotografií k problematike atentátu na Heydricha, ktoré pochádzajú napríklad 
z proveniencie Národního filmového archívu.

 z Místa Paměti národa
https://www.mistapametinaroda.cz/
https://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=125
https://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=25
česky, anglicky
Web Místa Paměti národa je vlastne mobilnou aplikáciou, ktorá slúži ako sprievodca po 
miestach spojených s príbehmi dejín 20. storočia. Táto aplikácia využíva pre tvorbu svojho 
obsahu poznatky z už predstavenej stránky Paměť národa a ďalších partnerských organizácií 
spojených so združením Post Bellum. Ako príklady súvisiace s našou témou sme uviedli 
linky na dve miesta, a to libeňskú zákrutu, kde bol atentát spáchaný, a pravoslávny kostol 
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sv. Cyrila a Metoda v Prahe, ktorý bol dejiskom posledného odporu siedmich odbojových 
parašutistov zapojených do atentátu. Aj v týchto prípadoch ponúka stránka nielen základnú 
charakteristiku miest, ale tiež príbehy súvisiace danou udalosťou. Vo vzťahu k atentátu majú 
možnosť registrovaní užívatelia aplikácie otestovať si svoje vedomosti v kvíze. Pri mieste 
pražského pravoslávneho kostola sú uverejnené až štyri príbehy. Medzi nimi sú predstavení 
tiež hlavní aktéri atentátu Jozef Gabčík a Jan Kubiš.

 z kudyznudy.cz
https://www.kudyznudy.cz/
https://www.kudyznudy.cz/vyhledavani?tag=Reinhard%20Heydrich
https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/historicke/atentat-na-r-heydricha
česky
Podobne ako predchádzajúci internetový odkaz, i táto webová stránka je určená najmä pre 
turistov, v tomto prípade nie výlučne pre záujemcov o historické pamiatky a miesta. Pros-
tredníctvom portálu sa však dajú nájsť viaceré zaujímavé destinácie, ktoré súvisia s atentá-
tom na Heydricha a následnými udalosťami. Keďže stránka chce prezentovať nie iba české 
najzaujímavejšie miesta, ale i príbehy a historické činy, na webe sa nachádza tiež stručný text 
o samotnom atentáte.

 z 80 let heydrichiády
https://www.heydrichiada80.cz/
česky
Daný portál je určený predovšetkým na mapovanie aktivít súvisiacich s pripomínaním si 80. 
výročia heydrichiády konajúcich sa v Pardubickom kraji. Jeho súčasťou je tiež opis priebehu 
udalostí spred ôsmich desaťročí, a to so zameraním sa najmä na regionálny kontext. Na 
stránke nájdeme i časovú os, ktorá zoraďuje udalosti od príchodu Reinharda Heydricha, 
ktorý prišiel do Prahy 27. septembra 1941, až po popravu 15 osôb v Larischovej vile v Par-
dubiciach, ktorá sa udiala 9. júla 1942. Pri každej udalosti na časovej osi si môže návštevník 
prečítať jej krátky popis.
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 z Pardubicemi po stopách SILVER A
https://pardubice.eu/silvera
česky, anglicky, nemecky
Heydrichiáde je venovaná i stránka, ktorú spravuje Magistrát mesta Pardubice. Dôvodom je, 
že Pardubice boli centrom odbojovej operácie Silver A, ktorej jedným z cieľov bola napríklad 
koordinácia činnosti vysadených parašutistov. Na stránke sa nachádzajú informácie o mi-
estach, ktoré súvisia s pôsobením tejto operácie v meste. Sú tu tiež opisy dvoch náučných 
chodníkov, ktoré majú návštevníkom mesta uľahčiť orientáciu v pamiatkach spojených 
s danými udalosťami. Ich súčasťou sú aj zvukoví sprievodcovia jednotlivých cieľov týchto trás. 
Ďalšie časti webu sa venujú Reinhardovi Heydrichovi ako zosnovateľovi genocídy národov, 
gestapu a kolaborácii, alebo pôsobeniu samotnej operácie. Stránka reflektuje i tragický dá-
tum 2. júl 1942, keď bolo v zámočku v Pardubiciach popravených 40 osôb. O tejto udalosti 
je tu publikovaný pomerne rozsiahly článok. Nechýba ani sekcia obsahujúca medailóny os-
obností, ktoré súviseli s heydrichiádou a jej priebehom v Pardubiciach a okolí. Nakoniec 
stránka obsahuje i časť Zúčtování a tryzny, v ktorej sú opísané povojnové procesy s vinníkmi 
zločinov heydrichiády a uctenia si pamiatky obetí tohto teroru. 

 z Stránka o Pravoslaví
https://www.orthodoxia.cz/
https://www.orthodoxia.cz/dejiny/velky-cin-male-cirkve/index.html
https://www.orthodoxia.cz/gorazd/index.html
česky
Odpor voči heydrichiáde a nacistom je najmä pre hrdinský boj siedmich československých 
parašutistov v krypte kostola sv. Cyrila a Metoda významnou udalosťou i pre dejiny českej 
pravoslávnej cirkvi. Preto o tejto udalosti nájdeme informácie aj na tomto internetovom odka-
ze, ktorý sa zaoberá pravoslávnym kresťanstvom. Konkrétne je tu napríklad uverejnená pub-
likácia z roku 1947 s názvom Velký čin malé církve, kde je publikovaných aj viacero dobových 
fotografií zachytávajúcich tieto dejinné skutočnosti. Taktiež sa na tejto stránke nachádzajú i 
časti nového vydania danej knihy z roku 2011. Významnou osobnosťou pre české pravoslávie 
je najmä vtedajší biskup Gorazd Pavlík, ktorý bol pre ukrývanie atentátnikov na Heydricha 
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popravený. Preto je v pravoslávnej cirkvi vyhlásený za svätca a mučeníka. Súčasťou tohto 
webu je tak i komplexné predstavenie tejto zaujímavej osobnosti českého kresťanstva v 1. pol. 
20. storočia.

 z Wikipédia (česká, slovenská a anglická)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Reinhard_Heydrich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heydrichi%C3%A1da
česky, slovensky, anglicky
Množstvo informácií o atentáte na Heydricha poskytuje i Wikipédia. Pri uvedených odka-
zoch sme sa obmedzili len na českú, slovenskú a anglickú mutáciu tejto online encyklopédie. 
Tiež sme vyhľadávali iba pojmy atentát na Heydricha a heydrichiáda. V prvom prípade 
sa nám podarilo nájsť články vo všetkých troch jazykoch. Všetky tri sú z faktografického 
hľadiska pomerne bohaté. O heydrichiáde je príspevok iba v českej Wikipédii. Tieto štyri 
odkazy možno považovať iba za základné príklady, ktoré poskytujú informácie o nami sledo-
vanej téme, pretože vo Wikipédii je možné nájsť poznatky o mnohých osobnostiach, udalos-
tiach a procesoch, ktoré súvisia s atentátom na dočasného ríšskeho protektora a následnými 
odvetnými nacistickými zločinmi.

 z Holocaust Encyclopedia
https://encyclopedia.ushmm.org/en
https://encyclopedia.ushmm.org/tags/en/tag/reinhard-heydrich
anglicky
Internetovú encyklopédiu holokaustu prevádzkuje Múzeum holokaustu v Spojených štátoch 
(United States Holocaust Memorial Museum, web: https://www.ushmm.org/). V uvedenom 
linku sme hľadali poznatky viažuce sa k heslu Reinhard Heydrich. V encyklopédii holokaustu 
sme takýmto spôsobom našli viaceré články, fotografie, filmy, ale i mapy, ktoré súvisia s týmto 
nacistickým pohlavárom, atentátom vykonaným na jeho osobu a následnými udalosťami. 
Články sa venujú napríklad základným údajom Heydrichovho života alebo deštrukcii Lidíc.

 z YouTube
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q7Liky4fogs
https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY
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https://www.youtube.com/watch?v=OfHuU9_nifw&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=vsCV25VC5Sk
https://www.youtube.com/watch?v=EWM-AqkW70w
česky, slovensky
Príbeh atentátu na Heydricha je zaujímavý i pre filmové spracovania. O tejto udalosti tak 
bolo nakrútených viacero kinematografických diel. Niektoré z nich sú dostupné zdarma i na 
platforme YouTube. Ako príklady tu uvádzame životopisný historický triler Heydrich – muž 
so železným srdcom z roku 2017, starší film Atentát československej proveniencie a sloven-
ský dokument Atentát na Heydricha – Príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. Na YouTube je 
prístupných i viacero prednášok, besied a konferencií na danú tému, napríklad odborná 
konferencia Legendy, mýty a nezmysly heydrichiády z roku 2012, ktorú usporiadal Ústav pro 
studium totalitních režimů, alebo prednáška historika Jana Hrubeckého s názvom Méně 
známé aspekty atentátu na Heydricha. Samozrejme, že počet videí podávajúcich informácie 
o atentáte na Heydricha je na YouTube oveľa vyšší, a ich dôkladnejšie zmapovanie presahuje 
možnosti tohto príspevku.

 z FORUM 24
https://www.forum24.cz/
https://www.forum24.cz/smrt-ktera-otrasla-treti-risi-heydrichovo-zabiti-se-stalo-
meznikem-v-boji-zapadu-o-vlastni-preziti/
https://www.forum24.cz/heydrichiada-o-krutosti-hrdinstvi-a-pribezich-vytesnenych-z-
ceske-pameti/
česky
Príspevky o atentáte na Heydricha sa nachádzajú i na spravodajských serveroch. Jedným 
z nich je web liberálno-demokraticky orientovaného média FORUM 24, kde sa v rubrike 
Nová Orientace nachádza viacero článkov českého historika Vojtěcha Kyncla, ktorý sa zao-
berá dejinami 20. storočia a je autorom monografie Lidice. Zrození symbolu, ktorá vyvolala 
v českom prostredí odbornú, ale i spoločenskú a politickú konfrontáciu ohľadom obvinenia 
jednej z lidických žien z udavačstva. Na tomto mieste uvádzame dve internetové prepojenia 
na eseje tohto historika publikované v roku 2021. Prvá sa venuje historickej dôležitosti aten-
tátu na Heydricha a druhá heydrichiáde. Na konci druhej eseje bola zverejnená i 70-stranová 
Kynclova štúdia Zapomenut je ten, jehož jméno je zapomenuto. Židovská oběť z Lidic Štěpán-
ka Mikešová. Táto práca je teda zameraná práve na obeť vyššie uvedeného udavačstva. Pri 
poslednej návšteve portálu však bola táto štúdia už nedostupná.

 z Aktuálně.cz
https://www.aktualne.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/heydrichiada/l~i:keyword:78587/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nove-informace-o-atentatu-na-heydricha-historik-vy-
dava-dosud/r~c03688389e7c11ea8972ac1f6b220ee8/
česky
Viaceré správy, rozhovory alebo fotogalérie týkajúce sa atentátu na Heydricha a jeho dôsled-
kov sú publikované i na ďalšom spravodajskom webe Aktuálně.cz. Zaujímavý je napríklad 
príspevok reportéra Jana Gazdíka informujúci o nových dokumentoch o atentáte, ktoré 
uverejnil vo svojej knihe archivár a historik Vojtěch Šustek. Je to práve ten historik, ktorý vie-
dol polemiku s Vojtěchom Kynclom ohľadom lidickej kauzy spomenutej pri predstavovaní 
predchádzajúceho webu.
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 z Rozhlas a televízia Slovenska
https://www.rtvs.sk/
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16075/257890#5
slovenský
V súvislosti so Slovenskom je na čine likvidácie Reinharda Heydricha zaujímavá najmä osobnosť 
Slováka a jedného z atentátnikov Jozefa Gabčíka. Ten sa dokonca v televíznej ankete a šou slov-
enskej verejnoprávnej televízie Najväčší Slovák umiestnil v prvej desiatke významných osobností 
slovenských dejín, keď skončil na ôsmom mieste. Na základe výsledkov tejto súťaže bol vyt-
vorený televízny cyklus Slovenský panteón, do ktorého bol zaradený i Jozef Gabčík. Príslušnú 
časť predstavujúcu Gabčíkov životný príbeh je možné nájsť v archíve RTVS v priloženom linku.

 z Český rozhlas Plus
https://plus.rozhlas.cz/
https://plus.rozhlas.cz/heydrichiada-aneb-kdyz-se-nasilnikum-libaji-ruce-6516651
https://plus.rozhlas.cz/atentat-na-reinharda-heydricha-8745367
česky
Český rozhlas Plus je vysielací okruh Českého rozhlasu so zameraním na analytickú publicis-
tiku. K oblastiam, ktorým sa toto médium venuje, patrí tiež história. Medzi programami zao-
berajúcimi sa minulosťou je napríklad relácia Archív Plus. Na webe rozhlasu je publikovaná 
i časť o atentáte na Heydricha a následnom vývoji, ktorá vznikla pri príležitosti 75. výročia 
spomenutých udalostí v roku 2017. Konkrétne ide o článok a komentovaný rozhlasový doku-
ment v dĺžke 25 minút s názvom Heydrichiáda aneb Když se násilníkům líbají ruce. Z tohto 
odkazu sa dá preklikať aj na ďalšie príspevky, viažuce sa napríklad ku tragédii v Lidiciach. 
Daný rozhlasový kanál reflektoval i 80. výročie atentátu. Návštevník si na jeho stránkach 
môže pozrieť rozsiahly seriál o tejto udalosti, ktorý má 10 častí.

 z SPIEGEL Geschichte
https://www.spiegel.de/geschichte/
https://www.spiegel.de/geschichte/attentat-auf-reinhard-heydrich-am-27-mai-1942-in-prag-
a-1148064.html
nemecky
Posledným príkladom prezentovania historickej udalosti atentátu na Heydricha prostredníct-
vom médií je webový portál zameraný na dejiny patriaci k známemu nemeckému magazínu 
Der Spiegel. Autorom uvedeného článku je nemecký historik a publicista René Schlott. Ten sa vo 
svojom texte venuje atentátu a následnému boju Heydricha so zraneniami, ktoré sa skončili jeho 
smrťou, dôležitosti Heydrichovej osobnosti pre nacistický režim a popisu operácie Anthropoid.

 z Historický občasník Čelem vzad
https://www.celemvzad.cz/
https://www.celemvzad.cz/clanek.php?cislo=11&autor=30
česky
Náš výpočet a prezentovanie internetových odkazov ukončujeme študentským občasníkom 
Čelem vzad, ktorý vydávali študenti jedného z pražských gymnázií v rokoch 1995 – 2004. 
Aj keď dnes už tento občasník nevychádza, na jeho internetovej stránke sa dá i v súčasnosti 
nájsť príspevok venujúci sa atentátu na Heydricha. Tento článok z kapitoly Války, válečníci, 
technika popisuje základné okolnosti atentátu, pričom je opatrený aj niekoľkými historický-
mi fotografiami. Taktiež je dobrým príkladom študentskej činnosti a záujmu o dejiny.

Spracoval: Patrik Griger


