1. Jaroslav Odstrčil. Student Gymnazia v Zábřehu.
Gymnazium bylo významným místem formování myšlení mládeže pro Československo.
Studovali zde další osobnosti boje proti německému fašismu. Např.: generálmajor Karel Lukas,
plukovník Arnošt Valenta, plukovník Antonín Kouřil, plukovník Vojtěch Lehar.

2. Jaroslav Odstrčil. Student Gymnazia v Zábřehu.
Gymnazium bylo významným místem formování myšlení mládeže pro Československo.
Studovali zde další osobnosti boje proti německému fašismu. Např.: generálmajor Karel Lukas,
plukovník Arnošt Valenta, plukovník Antonín Kouřil, plukovník Vojtěch Lehar.

3. Jaroslav Odstrčil. Student Gymnazia v Zábřehu.
Gymnazium bylo významným místem formování myšlení mládeže pro Československo.
Studovali zde další osobnosti boje proti německému fašismu. Např.: generálmajor Karel Lukas,
plukovník Arnošt Valenta, plukovník Antonín Kouřil, plukovník Vojtěch Lehar.
1896 Dolní náměstí Zábřeh

4. Jaroslav Odstrčil. Student Gymnazia v Zábřehu.
Gymnazium bylo významným místem formování myšlení mládeže pro Československo.
Studovali zde další osobnosti boje proti německému fašismu. Např.: generálmajor Karel Lukas,
plukovník Arnošt Valenta, plukovník Antonín Kouřil, plukovník Vojtěch Lehar.
21. století

Hala za hlavním vstupem do budovy.
Vlevo pamětní deska vztažená k 1. světové válce.
Vpravo pamětní deska vztažená k 2. světové válce.

5. Jaroslav Odstrčil. Student Gymnazia v Zábřehu.
Gymnazium bylo významným místem formování myšlení mládeže pro Československo.
Studovali zde další osobnosti boje proti německému fašismu. Např.: generálmajor Karel Lukas,
plukovník Arnošt Valenta, plukovník Antonín Kouřil, plukovník Vojtěch Lehar.
Znak a vlajka města Zábřeh

6. Jaroslav Odstrčil. Otřes v životě. 1939 Vznik Protektorátu Čechy a Morava.
29. září 1938 Německo (Mnichov). Uzavřena dohoda mezi mocnostmi Německem, Anglií, Francií a Itálií. Československo přenechá
Německu část svého území, pojmenované jako Sudetoněmecké.
Vlády Anglie a Francie slíbily, že vyvinou nátlak, aby jejich spojenec, Československo, přenechal uvedené území bez odporu.
Německo prohlásilo, že pokud bude kladen odpor, obsadí uvedené území s použitím vojenské síly.
Vláda Československa se dohodě a nátlaku podvolila.
Situace využili sousedé Československa, Polsko a Maďarsko, k zabrání dalších pohraničních území Československa.
Situace využily také určité síly na Slovensku. 14. března 1939 vyhlášena samostatná Slovenská republika (Slovenský stát).
15. března 1939 Německo, v rozporu s dohodou z 29. září 1938, obsadilo vojensky zbývající území Čech a Moravy.
16. března 1939 Německo prohlásilo území Čech a Moravy, které obsadilo předchozího dne, za Protektorát Čechy a Morava.

7. Jaroslav Odstrčil. Otřes v životě. 1939 Vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Protektorát byl prohlášen za autonomní a samosprávní. Správa se však vykonávala ve shodě s potřebami Německa.
Na území protektorátu žilo 7, 4 milionu lidí.
Protektorát měl prezidenta schváleného říšským kancléřem Německa. Říšského kancléře v protektorátu zastupoval říšský protektor.
Protektorát neměl parlament a měl vládu. Její členy schvaloval říšský protektor. Vláda vydávala nařízení schválená říšským
protektorem, který vydával i svá nařízení.
Protektorát nad k dotčeným územím Čech a Moravy byl nástroj pro běžnou správu území, využívání potenciálu území k válečným
potřebám Německa a perspektivnímu ovládnutí území germánským obyvatelstvem podle Generalplan Ost.
Plán předpokládal vysídlení na východ za Ural či částečné vyhlazení asi 50 milionů obyvatel východní Evropy – Rusů, Poláků,
Bělorusů, Ukrajinců, Židů i příslušníků pobaltských národů.
K plánu patřilo Konečné řešení české otázky. Vysídlení či vyhlazení měli podléhat i „neponěmčitelní z obyvatel Čech a Moravy“.
„Poněmčitelní“ obyvatelé byli součástí germanizace prostoru Čech a Moravy. Německá říše chtěla jeho stabilitu.
Část obyvatel Čech a Moravy byla považována za rasové příbuzné a vhodné k „poněmčení“.

Určování barvy očí pro rasové účely

8. Jaroslav Odstrčil. Otřes v životě. 1939 Vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Vlajka protektorátu

Znak protektorátu malý

Znak protektorátu velký

.

Německo vytvořilo pro ovládání protektorátu Úřad říšského protektora se sídlem v Praze a umístilo jej do Černínského paláce
a Pražského hradu.
Prvním říšským protektorem byl od března 1939 jmenován Konstantin von Neurath. Ve funkci formálně setrval do srpna 1943. V
září 1941 jej vůdce Německé říše a říšský kancléř poslal na zdravotní dovolenou. Neurath byl vnímám jako mírný k odpůrcům
protektorátu. Proto byl do vedení Úřadu dosazen Reinhard Heydrich, který ve skutečnosti vykonával funkci Říšského protektora.
V roce 1944, při vysazení Jaroslava Odstrčila do protektorátu, zastával funkci protektora Wilhelm Frick.
Po dobu trvání protektorátu byl druhým nejvlivnějším mužem v Čechách a na Moravě sudetský Němec a rodák z Karlových Varů
Karl Hermann Frank. Jeho osoba spojovala funkci státního tajemníka u říšského protektora a velitele SS a policie pro Čechy
a Moravu.

9. Jaroslav Odstrčil. Otřes v životě. 1939 Vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Protektorát řídil Úřad říšského protektora z Černínského paláce V květnu 1942 provedli českoslovenští vojáci Jan Kubiš
a Pražského hradu.
a Jozef Gabčík atentát na Reinharda Heydricha, který na jeho
Č Černínský palác. V 21. století hlavní budova Ministerstva následky zemřel.
zahraničních věcí ČR.
Informační střediska na II. a III. nádvoří Pražského hradu.

Prvním říšským protektorem
byl Konstantin von Neurath,
od září 1941 na zdravotní
dovolené.
Do vedení Úřadu nastupuje
Reinhard
Heydrich,
ve
skutečnosti
vykonávající
funkci říšského protektora. Po
nástupu
informuje
o
Konečném řešení české
otázky a vytvoření životního
prostoru pro Německo v
Čechách a na Moravě.

Při výkonu funkce protektora
se vystřídali Konstantin von
Neurath, Reinhard Heydrich,
Kurt Daluege a Wilhelm Frick.
Funkci jejich zástupce, velitele
SS a policie v protektorátu,
zastával Karl Herman Frank,
sudetský Němec, rodák
z Karlových Varů. V případě
neproveditelnosti atentátu na
Reinharda Heydricha byl
plánován jako cíl č. 2.

10. Jaroslav Odstrčil. Otřes v životě. 1939 Vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Vztah obyvatel k protektorátu.
Spolupráce

Smíření se
s poměry

Tichý vzdor

Aktivní odpor

Odboj

Cíl aktivního odporu a odboje – škodit tam, kde může mít prospěch Německo. Formy projevu, např.:
-

Narušovat dopravu pro vojsko a válečný průmysl
Narušovat telefonní spojení
Zdržovat příchod lidí do práce
Zatěžovat policii
Rušit řízení systému protektorátu, třeba vyvoláváním
neklidu obyvatelstva

- Rušit řízení systému protektorátu, třeba
vyvoláváním neklidu obyvatelstva
- Pomáhat ohroženým lidem
- Útočit na německé vojáky
- Vyrábět a roznášet letáky s informacemi o skutečné
situaci a vybízející k aktivnímu odporu a odboji
- Padělat dokumenty
- Předávat informace československé vládě do Londýna

V roce 1944, při vysazení Jaroslava Odstrčila a skupiny
Calcium do protektorátu, zastával funkci protektora Wilhelm
Frick.
Wilhelm Frick (vlevo) a jeho zástupce Karl Herman Frank
(vpravo) na zámku Lány v roce 1943.
Zámek Lány, před vznikem protektorátu, letní sídlo
prezidenta Československé republiky.

11. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
Likvidace aktivního odporu a odboje patřila do náplně činnosti velitele SS a policie, kterým byl sudetský
Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank. Jednou ze složek policie bylo GESTAPO.
SS. Schutzsaffel. Ochranný oddíl. Ozbrojená organizace NSDAP.
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Národně socialistická německá dělnická
strana. SS vznikla v roce 1925 coby osobní ochrana předsedy NSDAP Adolfa Hitlera.
Postupně se tvořil elitní bezpečnostní a bojový charakter SS. Rok 1935, SS přebírá strážní a dozorčí
službu v koncentračních táborech. Podřizuje si státní a bezpečnostní aparát Německé říše.
Utváří se struktura jednotek – teritoriální a záložní, polní bojové, strážní, policejní.
Kromě vnitřní bezpečnosti Německé říše se věnuje fašistické ideologii. Vymýtit z Německa a Evropy židy
a další elementy, které si nezaslouží existenci. Natrvalo zotročit nižší lidskou rasu ze slovanských zemí.
Výběr osob do SS probíhal podle znalosti a oddanosti německému fašistickému světovému názoru,
fyzických proporcí a schopností.
Příslušníci SS se vyznačovali brutalitou, pověstí neústupných bojovníků, nebojících se smrti, toužících se
osvědčit a zavděčit.
Z pohledu Německé říše byly SS přidělovány nejtěžší a zvláštní úkoly.
Jedním z příkladů činnosti SS v protektorátu jsou Lidice.

12. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
Gestapo bylo jednou ze složek policie. V protektorátu byl velitelem SS a policie, sudetský Němec a rodák
z Karlových Varů Karl Hermann Frank. V SS dosáhl třetí hodnost za říšským vůdcem SS –
obergruppenführer, nebo-li „vyšší vůdce“.
Označení hodnosti obergruppenführera.

13. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
Reakce SS na aktivní odpor a odboj.
Lidice

14. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
GESTAPO – Geheime Staatspolizei, tajná státní policie Německé říše.
Posláním bylo vyhledávat, zajišťovat a případně i likvidovat osoby a skupiny, které by mohly ohrožovat
fungování fašistického státu, a to i na okupovaných územích.
Činnost gestapa nepodléhala soudnímu přezkoumání.
Gestapo mohlo kohokoli zatknout a uvěznit, třeba i v koncentračním táboře, bez soudního procesu.
Příslušníci (pracovníci, úředníci) gestapa se nikdy neprokazovali legitimací s fotografií, nýbrž jen
odznakem.

15. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Možnosti gestapa ve smyslu jeho všudypřítomnosti a vševědoucnosti byly někdy přeceňovány. Velká část
aktivit gestapa se odvíjela na základě informací od tajných spolupracovníků dobrovolných, placených či
donucených ke spolupráci. Zvláště gestapo v Brně mělo velkou úspěšnost při využívání tajných
spolupracovníků.
Příslušníci (pracovníci, úředníci) gestapa byli školeni k násilí a dehumanizaci osobnosti zatčených.
Jednou z metod práce byl únos osob v průběhu noci a jejich zmizení bez informací podřízeným. Bylo
zakázáno podávat zprávu o úmrtí zatčených. Nebyly vydávány těla zemřelých k pohřbení.
Tím byl sledován také psychologický teror, aby se odradili další jedinci od jakékoliv opozice vůči režimu.

16. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
Likvidace aktivního odporu a odboje patřila do náplně činnosti velitele SS a policie, kterým byl sudetský
Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Hlavní úřad gestapa v Protektorátu Čechy a Morava, a pro území Čech.
Praha. Petschkův palác (Petschkárna). Politických vězňů 931/20. 21. století

17. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Významnou adresou v Praze z hlediska činnosti gestapa byla Věznice Pankrác. Praha 4 Nusle, Soudní 1.
1 Praha hlavní vlakové nádraží 2 Věznice Pankrác 21. století

18. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Gestapo využívalo střelnici Praha 8 Kobylisy coby popraviště.
1 Praha hlavní vlakové nádraží 2 Praha 8 Kobylisy střelnice

19. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Gestapo využívalo střelnici Praha 8 Kobylisy coby popraviště. 21. století

20. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Úřad gestapa v Protektorátu Čechy a Morava pro Moravu. Brno, Veveří 158, Masarykova univerzita
právnická fakulta. Pro potřeby vězení a poprav sloužila adresa Brno, Žabovřesky, ulice Králova,
Kounicovy koleje.
1 Brno hlavní vlakové nádraží 2 Brno Masarykova univerzita právnická fakulta 3 Brno Kounicovy koleje
21. století
2

3

21. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Gestapo mělo svoje zařízení i na Šumpersku. 21. století

Šumperk
1 Vlakové nádraží
2 Masarykovo náměstí 4. Úřad gestapa.
Pamětní deska:
1938 – 1945
Místnostmi tohoto domu prošly v utrpení
stovky severomoravských vlastenců, kteří
zde byli vyslýcháni a mučeni gestapem.
3 Lidická 72. Věznice používaná i gestapem.
Pamětní deska:
1938 – 1945
Transportní cely této bývalé nacistické věznice
byly křižovatkou tisíců vězňů z celé Evropy na
jejich cestách za dalším utrpením s strádáním.

22. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Gestapo mělo svoje zařízení i na Šumpersku. 21. století
Šumperk, Masarykovo náměstí 4. Úřad gestapa.

Šumperk, Lidická 72. Věznice používaná gestapem.

1 Ulice Dr. E. Beneše
2 Masarykovo náměstí 4, pamětní deska

1 Ulice Lidická, železniční přejezd
2 Ulice Lidická 72, pamětní deska

23. Jaroslav Odstrčil. 1944 Zastřelen při přestřelce a fyzickém zápase s příslušníkem gestapa.
V Protektorátu Čechy a Morava patřila likvidace aktivního odporu a odboje do náplně činnosti velitele SS
a policie. Velitelem byl sudetský Němec a rodák z Karlových Varů Karl Hermann Frank.
Jednou ze složek policie bylo gestapo.
Gestapo využívalo zejména tyto koncentrační tábory:
1 Neuengamme 2 Sachsenhausen 3 Buchenwald 4 Gross Rosen (Polsko) 5 Natzweiler (Francie)
6 Dachau 7 Mauthausen (Rakousko)

24. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.

25. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
V době 1941 – 1945 bylo plánováno do protektorátu vysadit 46 skupin zvláštního určení.
Ve skutečnosti byla vysazeno 37 skupin.
S dobrovolníky, zařazenými do skupin zvláštního učení, se provádí speciální výcvik. Na výcviku se podílí
SOE – oddělení pro zvláštní operace při anglické zpravodajské službě SIS ( někdy označované též MI6 ),
se zaměřením na vedení boje nestandardními metodami.
Druhy výcviku:
 výsadkářský
 sabotáže a zacházení s výbušninami
 tělesná příprava a fyzická zdatnost
 práce s mapou, topografie
 radiové spojení
 fotografování
 konspirace
 válečná propaganda

26. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
Farma ve Skotsku sloužila při jedné části výcviku
dobrovolníků do skupin zvláštního určení k ubytování.

Návštěva prezidenta Edvarda Beneše.
Červená šipka – Jaroslav Odstrčil.

27. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
Výcvik dobrovolníků později zařazených do skupin zvláštního určení.

28. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
Výcvik dobrovolníků později zařazených do skupin zvláštního určení.

29. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
Výcvik dobrovolníků později zařazených do skupin zvláštního určení.

30. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
Letadlo Halifax používané pro dopravu skupin.



S vojáky se shazovaly balíky s materiálem.

=

souprava jedné
radiostanice

31. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
Prohlášení a přání členů skupin zvláštního určení před odletem do protektorátu.

32. Jaroslav Odstrčil. Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
Netín. Významným organizátorem a poskytovatelem pomoci nejen skupině Calcium byl
otec 6 dětí hajný Josef Pavlas.
Jeden z úkrytů, které zajišťoval hajný Josef Pavlas.

33. Jaroslav Odstrčil. Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
Netín.

34. Jaroslav Odstrčil. 1943 Velitel skupiny zvláštního určení Calcium.
V průběhu druhé světové války potřebuje československá vláda v Londýně spolupráci s územím
Protektorátu Čechy a Morava.
Slavnostní pochod před kostelem Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Pocta vojákům zemřelým
v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha a při dalších akcích odboje v protektorátu.

35. Jaroslav Odstrčil. Některá vyznamenání.
Československá vojenská medaile
Za zásluhy 1. stupně.
Vojenské vyznamenání udělované prezidentem
republiky příslušníkům československé armády či
armád spojeneckých za vojenské činy a zásluhy o
československou armádu vykonané mimo boj.

uděluje za veřejnou službu.
Medaile krále Jiřího VI. Za zásluhy

Vyznamenáni též např.: Emil Boček, František Fajtl, Vyznamenáni též např.: Winston Churchill, Princ
Otakar Jaroš, Karel Klapálek, Karel Paleček,
Philip vévoda z Edinburghu, Olaf V.
František Peřina, Richard Tesařík, Josip Broz Tito,
Ludvík Svoboda.

36. Jaroslav Odstrčil z Brníčka a jeho stopy.
1 Brníčko. Rodiště, bydliště.
2 Zábřeh. Studium gymnazium.
3 Brno. Právnická fakulta. Zemský soud.
4 Bohumín. Útěk do Polska.
5 Krakov. Registrace na čs. konzulátu.
Vlakem do Gdyně.
6 Gdyně. Lodí do Francie.
7 Marseille. Vstup do franc. legie.
8 Alžír. Výcvik ve franc. legii.
9 Agde. Vstup do čs. vojska ve Francii.
10 Marna a Loira. Pomoc Francii proti
Německu.
11 Sete. Evakuace lodí do Anglie.
12 Anglie. Vstup do čs. vojska v Anglii.
Přijetí a výcvik pro zvláštní účely.
13 Skotsko. Výcvik pro zvláštní určení.
14 Alžír. Příprava k letu do protektorátu.
15 Italie. Start letu do protektorátu
16 Chrudim. Vysazení v protektorátu.
17 Březí. Hledání pomoci.
18 Netín. Smrt.

