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Informace NEWSPHILA 05/2022 
aneb 

Výročí atentátu na Reinharda Heydricha 
 

 

 

         V Plzni, 1. května 2022 
 

 

Vážení sběratelé, členové Spolku, příznivci, filatelisté, zkrátka všichni naši přátelé,  

na konec měsíce května připadá jedno z významných výročí, které mají spojitost s naším – tedy československým – 

odbojem během II. světové války. Jedná se o osmdesáté výročí operace Athropoid, v níž naši vojáci provedli ve středu dne 27. 

května 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 

 Malá sběratelská odbočka. Když bylo před třiceti lety (ještě za československé federace) padesáté výročí, nikdo si na 

připomenutá těchto událostí ve sběratelské rovině nevzpomněl. A tak jsem zajistil používání příležitostných poštovních razítek 

připomínajících výročí roku 1942, jak 27. května (atentát), tak 10. června (Lidice), a 18. června (poslední boj parašutistů 

v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze).   

Dnes, v roce osmdesátého výročí, je možnost si výročí atentátu připomenout o něco důstojněji. 

V polovině května připravujeme vydání pamětních tiskových listů s příležitostnými kupóny, které 

připomenou naše vojáky Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří provedli atentát. Pro přípravu jejich 

portrétů jsme zvolili podobu perokreseb podle původních fotografií, které 

zpracoval pan Slavomír Primák. Možná jste se s tímto jménem již setkali u 

našeho dřívějšího projektu – vydání vlastních poštovních známek emise „Muži 

28. října 1918“.   

Když jsme vybírali námětově vhodné poštovní známky, u kterých by 

tyto kresby byly důstojným doplněním, byla zvolena poštovní známka „Vítěz nad časem“ (nominální 

hodnoty „A“). Poštovní použití této známky (v ekvivalentu hodnoty 26,00 CZK) je za standardní dopis 

do hmotnosti 50 gramů, zaslaný v tuzemsku v režimu „D+1“ (tedy rychlejšího doručení adresátovi). 

Zároveň je možno – v případě použití dvou známek – odeslat dopis jako doporučenou zásilku 

v tuzemsku (v ekonomickém způsobu doručení), tedy v celkové hodnotě 52,00 CZK. 

Vzhledem k tomu, že předpokládáme o tento druh pamětních tiskových listů (TL) větší zájem, 

přílohou této Informace je i objednávkový kupón, kde je možnost si tyto TL objednat buď samostatně, případně společně. Před 

jejich vydáním rozešleme zálohovou fakturu (v případě využití možnosti bankovního převodu), rovněž je možno využít služby 

s.p. Česká pošta „DOBÍRKA“. Pro naše přátele a kolegy ze Slovenské republiky nabízíme možnost úhrady přímo na náš účet 

vedený v Bratislavě.   

A proč jsem zmiňoval o několik řádek výše u známek jejich poštovní použití? Odpověď je v celku jednoduchá. Tento 

týden jsme u s.p. Česká pošta iniciovali výrobu a používání příležitostného poštovního razítka (PR) 

na poště „180 05  PRAHA 85“. 

Popis razítka je následující: dominantním obrazovým motivem je v levé části kresba 

automobilu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha krátce po atentátu s výbuchem 

deformovanou pravou částí vozu. Kresba je částečně „obkroužena“ textem „27.5.1942 VÝROČÍ 

ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA“.  Uprostřed vnitřní plochy razítka – v její horní části – je osově 

umístěn název pošty „PRAHA 85“, na řádce pod ním je od osy razítka vpravo uvedeno datum 

používání razítka ve tvaru „27. 5. 2022“. Razítko vychází z koncepce razítka používaného v roce 

1992 u stejné pošty, od stejného autora. 

Připomínám, že pošta „180 05  PRAHA 85“ se nachází nedaleko oné zatáčky, kde byl atentít proveden. Razítko bude 

na poště používáno ve výroční den, tedy 27. května 2022 (pátek) v rámci standardní pracovní doby, tedy od 08.00 do 12.00, a 

od 13.00 do 16.00 hodin. Pro zájemce, kteří budou chtít navštívit poštu osobně, nachází se na adrese U Třešňovky 492/1 

v pražských Kobylisích (telefon je: +420 954 218 005).   

Ještě doplňuji, že dle informace s.p. Česká pošta (zveřejněné dne 29. dubna 2022) bude ve stejný den – tedy v pátek 

29. května 2022 – u pošty „110 00  PRAHA 1“ používáno další příležitostné poštovní razítko (PR) s textem „80 let od operace 

Anthropoid“, přičemž obrazovým motivem má být zobrazení výsadku v okamžiku seskoku. Jak bude toto razítko vypadat, není 

v době zpracování těchto Informací zřejmé. 



Ze sběratelských materiálů, které s touto historickou událostí souvisí, bych Vás ještě chtěl upozornit na příležitostné 

poštovní dopisnice, které jsme vydali v letech 2012 a 2013:   

- dne 5. dubna 2012 pod názvem „Josef Gabčík (1912-

1942), 100. výročí narození“ (katalogové označení Pre 18/12), 

vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, a 

- dne 20. června 2013 pod názvem „Jan Kubiš (1913-

1942), 100. výročí narození“ (katalogové označení Pre 29/13), 

vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů. 

 

 

 

 

 

 

 Vzhledem k používání příležitostných poštovních razítek 

(na obou poštách „PRAHA 85“ a „PRAHA 1“) bude možné tyto 

dopisnice nechat orazit buď samostatně (jako upomínku na tuto 

událost), nebo je doplnit adresou a odeslat. Vzhledem k natištěné 

poštovní známce vzoru „Poštovní trubka“ nominální hodnoty „A“ 

(tedy ekvivalent hodnoty 26,00 CZK) je možno v tuzemsku opět 

využít služby v režimu doručení „D+1“. 

Obdobně předpokládáme i o tyto příležitostné poštovní dopisnice větší zájem, na stejném objednávkovém kupónu je 

možnost si je objednat buď samostatně, případně společně. Vzhledem k limitovanému nákladu a datu vydání již máme 

k dispozici jen několik desítek kusů. Budeme je rozesílát společně s pamětními tiskovými listy s příležitostnými kupóny (nebo 

obratem, budete-li požadovat pouze dodání těchto materiálů). I zde rozešleme zálohovou fakturu (v případě využití možnosti 

bankovního převodu), rovněž je možno využít služby s.p. Česká pošta „DOBÍRKA“. Pro naše přátele a kolegy ze Slovenské 

republiky nabízíme možnost úhrady přímo na náš účet vedený v Bratislavě 

 

Tolik alespoň základní informace o připravovaných materiálech, které připomenou již osmdesáté výročí operace 

Anthropoid, tedy atentátu na zastupujícího říšského protektora. Je třeba si zároveň uvědomit i skutečnost, že se jednalo o první 

významnou akci československé exilové vlády provedenou našimi vojáky, byť následovanou nečekanou mírou německého 

teroru vůči civilnímu obyvatelstvu, i příslušníkům domácího odboje. 

 

Prozatím zůstávám  

 

s pozdravem 

                                                                                       

 

 
                              Jiří Neumann 

              předseda zapsaného spolku 

    NEWSPHILA 
 

 

 

 

 

Přílohy: 

 - objednávkový kupón 
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IČO: 010 51 971        Tel.: +420 379 482 794  
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