Zdeněk Meitner
R. Heydrich
   Jelikož se v protektorátu množily sabotážní činy a sílila odbojová činnost, rozhodl se Hitler, že dosavadního říšského protektora von Neuratha pošle na nucenou zdravotní dovolenou a na jeho místo dosadí SS-obergruppenführera R. Heydricha. Sledoval tím nasazení mnohem ostřejšího kursu, aby si české obyvatelstvo uvědomilo, kde je jeho místo a jaká je jeho úloha.
   K definitivnímu odvolání von Neuratha došlo až 24. 8. 1943.
   Do Prahy Heydrich přijel 27. 9. 1941. Přivezl si s sebou „promyšlenou koncepci práce“. Okamžitě vydal výnos o stanném právu. Měl zdecimovat český odpor, měl zjistit zvýšenou výrobu zbraní a připravit půdu pro konečnou germanizaci českého prostoru.
   Svůj plán na germanizaci přednesl 2. 10. v Černínském paláci protektorátním oberlandrátům. „Nenapravitelní“ Češi měli být popravováni, část měla být přesídlena do Německa, část na východ a do Čech mělo přijít německé obyvatelstvo.
   Jakmile bylo vyhlášeno stanné právo, tak byl popraven vedoucí ON gen. Bílý, dále divizní gen. Vojta, Horáček a Doležal a několik dalších vysokých důstojníků. Dále popravena řada komunistů. 30. 9. byl zahájen útok proti Sokolu – popraven dr. Pechlát.
   Ještě před nástupem do funkce projednal Heydrich s předsedou lidového soudu Thierackem dva případy – případ vězněného pražského primátora O. Klapky a případ předsedy vlády A. Eliáše. 
   Heydrich okamžitě při příjezdu informoval Franka, že Eliáš bude zatčen. To se stalo 27. 9., kdy se Eliáš vrátil z jižních Čech a byl okamžitě převezen do Petschkova paláce k výslechu. Při něm se choval velice statečně a neřekl gestapu více než znalo. Ani jednou nebyl dotázán na spojení s Benešem – Němci o něm v té době ještě nevěděli. Jeho obhajoba se zhroutila tehdy, když byl zatčen i Bořek-Dohlaský (druhá pol. října) a po těžkém mučení doznal spojení s Londýnem. Také prozradil své kontakty s Háchou. 
   Když se o Eliášově zatčení dozvěděl Hácha, chtěl podat demisi, ale Krejčí mu to rozmluvil. Naopak po vynesení rozsudku nad Eliášem Beneš Háchu žádal, aby demisi podal. Žádost opakoval ještě v únoru 1942, ale ani jedna nebyla vyslyšena. Eliáš byl odsouzen k smrti za velezradu, zemězradu a podporování nepřítele, ale rozsudek pak byl odvolán, Eliáš seděl na Pankráci a gestapo doufalo, že jim přinese ještě více informací.
   28. 9. se sešla vláda, která se měla vyjádřit k tomu, jakým způsobem má Hácha s Heydrichem jednat. Poté jednání mezi Háchou a Heydrichem. Ten Háchu úplně zlomil, donutil ho k vyjádření loajality vůči Říši. Hácha ji vyjádřil jménem svým i jménem vlády. Dále byl kritizován za nejasné stanovisko vůči Eliášovi, v tomto bodě se neshodla ani vláda.
   Po příchodu Heydricha byl též zatčen J. Havelka, což Háchu velice rozrušilo a v tomto případě se velice angažoval. 13. 12. Frank Háchu informoval, že Havelka bude postaven před stanný soud, Hácha dokázal intervencí u Heydricha to, že Havelka bude postaven před lidový soud. Havelka nadále zůstával vězněm gestapa. Hácha sdělil Frankovi, že za Havelku přebírá záruku. Havelka byl tedy odsouzen k domácímu vězení a byl vázán naprostým mlčením vyjma prezidenta.
   2. 10. proběhl soud s O. Klapkou, který byl o dva dny později v Ruzyni popraven.
   Český národ byl od nástupu Heydricha drcen, stanné právo si vybíralo své oběti, denně se popravovalo a stanné soudy tak vyvolaly (také měly vyvolat) psychózu strachu. V ulicích se objevovaly červené plakáty se seznamy popravených. Ale ani tehdy neutichal odboj, ač byl značně oslaben. Do čela ON se dostal gen. Homola, po jeho popravě plk. Churavý – též zastřelen. Ve vyšetřovací vazbě zemřel vedoucí PÚ Šámal, nástupce Pešl zatčen. Většina členů PVVZ ve vězení. 
   V říjnu 1941 se Hácha obrátil politickým dopisem na Heydricha a žádal ho o zrušení stanného práva. Ovšem stanné soudy pracovaly dále, vláda ztratila iluzi, že lze dohlédnout na konec těchto drakonických opatření a Hácha byl ochoten udělat cokoliv, aby bylo stanné právo odvoláno. Počátkem listopadu tak Hácha překročil přes práh loajálního aktivismu svým vystoupením na veřejnosti, když tvrdě odsoudil londýnskou emigraci, za což se mu dostalo kritiky ze strany Beneše. To nahrávalo Němcům, 4. 12. na oplátku vystoupil Hácha opět proti Londýnu, ale na Frankův nátlak.
   Heydrich si byl vědom, že nemůže uplatňovat pouze politiku biče a proto zvolil i politiku cukru. Jelikož Říše potřebovala plné pracovní nasazení českých dělníků, tak jim slíbil navýšení platu a zlepšení sociálních podmínek.
   Když seděl Eliáš na Pankráci, pokoušel se ho Heydrich zpětně obvinit z travičství. Eliáš měl zavinit smrt aktivistického novináře K. Lažnovského, ale přes veškeré úsilí se to nepodařilo. Samotný pohřeb Lažnovského se stal příležitostí k útoku E. Moravce na politiku Eliášovy vlády.
   Eliáš požádal o milost, ta však byla Heydrichem i Frankem zamítnuta, sám Hitler rozsudek odložil. Eliáš měl dále působit jako rukojmí a záruka klidu v okupované zemi. Rozsudek byl nad ním vykonán až v období heydrichiády 19. 6. 1942 na kobyliské střelnici.
   19. 11. došlo k mimořádně ponižující události. Hácha pod nátlakem musel ve svatovítském chrámu předat Heydrichovi čtyři ze sedmi klíčů od českých korunovačních klenot.
   Nástup Heydricha též znamenal konečné řešení židovské otázky v protektorátě. V tom údajně žilo k 1. 10. 1941 88 105 židů. Jejich osud i osud ostatních evropských židů zpečetila konference, jež se konala v lednu 1942 ve Wansee. Pro protektorátní židy se měl stát průchozím ghettem Terezín, další cesta vedla do koncentračního tábora v Osvětimi.Z 86 934 terezínských vězňů přežilo pouze 3 097.
   Stanné soudy do konce roku 1941 vynesly v Praze a V Brně 486 rozsudků smrti, 2 242 osob bylo deportováno do koncentračních táborů, především do Mauthausenu.
   Na počátku ledna 1942 jednal Chvalkovský v Berlíně s říšským ministrem Lammersem a jménem Háchy požádal o propuštění českých vysokoškoláků, kteří byli odsouzeni lidovým soudem v Berlíně. Hitler to odmítl. Chvalkovský 13. 2. sdělil Háchovi, že to záleží na Heydrichovi.
   Na počátku ledna se také chystaly změny ve vládě. Frank vypracoval listinu jmen, která by měla ve vládě zasednout a dal ji Háchovi oficiálně ke schválení, ale de facto mu dal ultimatum. Hácha už na podzim spolkl hořkou pilulku v podobě ministra obchodu Bertsche, ale nyní musel jmenovat ministrem i E. Moravce, což učinil jen s největším sebezapřením. Vláda tedy vypadala takto: předseda-Krejčí, vnitro-Bienert, zemědělství a lesnictví-Hrubý, školství-Moravec, doprava-Kamenický, finance-Kalfus, hospodářství a práce-Bertsch. Sami Němci označili tuto vládu za aktivistickou. Vydala prohlášení, jež sestavil Moravec. Hácha se už postupně dostával do politické izolace.
   I když předsedou vlády byl Krejčí, hlavní slovo v ní měl Moravec.
   Na základě úplné kapitulace vlády bylo zrušeno stanné právo kromě Prahy a Brna.
   19. 3. se opět Hácha setkal s Heydrichem a předložil mu memorandum. To obsahovalo:
I. 20. 4. měl být Hitlerovi k narozeninám předán lazaretní vlak.
II. Snaha o vylepšení postavení Čechů v koncentračních táborech.
III. Snaha o propuštění studentů zatčených 19. 1. 1942. a sokolů. Snaha o zpomalení odsunu českého obyvatelstva z území zabraných německým vojskem. Snaha zabránit zabírání šlechtické půdy.
   Po jednání o tomto memorandu Heydrich Háchovi sdělil, že je nemyslitelné znovuotevření českých vysokých škol.
   Na jaře 1942 v Praze uspořádali Goebbels, Frank a Moravec protibolševickou výstavu s názvem Bolševický ráj.
   Stále aktivnější organizací se stávala Vlajka, která měla podporu gestapa, SD a NSDAP. Rys-Rozsévač na jaře zaslal memorandum Háchovi, aby intervenoval u Franka pro nasazení českých dobrovolníků na frontu. Ovšem nejen tyto aktivity Vlajky skončily neúspěchem. Moravec nabídl vlajkařům spolupráci, Rys-Rozsévač odmítl. Politika Vlajky neustále narušovala Moravcovy kolaborantské záměry. Ten poslal 30. 3. stížnost do Černínského paláce. 18. 4. si Ryse pozval Franka 21. 4. její činnost zakázal.
   Heydrich Háchovi doporučil rozpuštění Národního souručenství, chtěl jakýsi stavovský systém, který by Čechy úplně zdecimoval. Poté od tohoto plánu upustil a začal s postupnou likvidací. 1. 5. tak Hácha zrušil instituci výboru Nár. souručenství, vytvořeno ústřední vedení NS, to se definitivně ustavilo až 14. 6.
   27. 5. se uskutečnil atentát. Ten se připravoval již na podzim v roce 1941 v Londýně. 28. 12. se po dlouhých peripetiích snesli na českou zem atentátníci Kubiš a Gabčík, jejich akce měla krycí název Anthropoid. Místo u Plzně byli vysazeni 15 km SV od Prahy u obce Nehvizdy. Po celou dobu se skrývali v Praze.
   28. 12. byli též vysazeny další dvě skupiny, které se měly zabývat zpravodajskou činností – Silver A (Bartoš, Valčík a Potůček) a Silver B (Zemek a Škacha). Silver A byla úspěšná, podařilo se jí navázat spojení s Londýnem. Silver A měla být vysazena u Čáslavi, skončili u Poděbrad, Silver B měli skončit u Jihlavy, kdežto byli vysazeni na Přeloučsku.
   27. 3. vysazeny další dvě skupiny, opět se zpravodajskými úkoly – ZINC (Pechal, Mikš, Gerik) a OUT DISTANCE (Opálka, Čurda, Kolařík). Hůře dopadala ZINC, která místo u Buchlova byla vysazena na Slovensku u Gbel a po přechodu hranice se rozpadla. Z OUT DISTANCE se alespoň Opálka věnoval v Praze odboji. OUT DISTANCE měla být vysazena v trojúhelníku PE-TA-Vlašim, ale vysazeni u Telče.
   28. a 30. 4. vysazeno dalších pět skupin s různými úkoly. V kryptě se pak schovávali Bublík, Hrubý a Švarc.

