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Vždycky jsem věřil, že osudy 
lidstva byly a jsou určovány 
několika málo významnými 
jednotlivci. 

Winston S. Churchill

Mládí v Praze-liboci

Jan Zelenka se narodil 3. března 1895 
v Kamenném Újezdě u Českých Budě-
jovic, v domě čp. 19 U Klavíků. Byl 
nejstarším dítětem katolických rodi-
čů Jana Zelenky, řídícího učitele, na-
rozeného ve Zborově čp. 58, a Terezie, 
rozené Pelcové, z Truskovic čp. 13, okr. 
Netolice. Jan měl dvě sestry a dva 
bratry. Růžena žila později v Českých 
Budějovicích, Marie se provdala do 
Litoměřic. Stanislav bydlel v Bezdě-
kově a mladší Václav žil s rodinou 
v pražských Strašnicích. 

Po studiích se Jan Zelenka přestě-
hoval do Liboce čp. 44. Stal se učitelem 
na obecné škole, která sídlila v jedno-
patrové budově čp. 43. Cvičil v míst-
ním Sokole, jako křídelní útočník hrál 
fotbal za Hvězdu Liboc. Na jednom 
plese v libockém Lidovém domě se 
seznámil s o šest let mladší Františkou 
Hoffmannovou.1 

„Ni zisk, ni slávu“

Ďáblický hřbitov, severní zeď. Někde tady spočívají ostatky legend českého 
odboje: Václava Morávka, Františka Peltána, Jindřicha Klečky, parašutistů  
Arnošta Mikše, Bohuslava Kouby, Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, 
Josefa Valčíka, Josefa Bublíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce, Alfréda Bartoše, 
Jiřího Potůčka, čelných představitelů Obce sokolské Jaroslava Pechmana a Jana 
Zelenky i  jeho syna Milíče. Dosavadní historiografie se s těmito osobnostmi 
vypořádala značně kuse. Bezpochyby i proto, že mnohá tajemství si tito aktéři 
vzali s sebou na onen svět.

Jaroslav ČvanČara

1  Františka Zelenková-Hoffmannová, nar. 4. 10. 1901 v Tejnici čp. 81, okr. Praha-Smíchov. Dcera katolických rodičů – velkoobchodníka 

Příběh Jana Zelenky-Hajského a jeho sokolské ilegální skupiny Říjen

Novomanželé Zelenkovi  Foto: archiv autora
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Přestože Františčini rodiče zpočát-
ku měli k Janu Zelenkovi výhrady,  
26. října 1922 se v kostele svaté Mar-
kéty v Břevnově konal sňatek. Za 
svědky šli snoubencům Františčin 
bratr Antonín a Janův bratr Václav. 
Po svatbě se novomanželé nastěho-
vali k rodičům Františky do Bělohor-
ské čp. 240. Manželům Zelenkovým 
se 12. srpna 1923 narodil syn Jan Ra-
dovan Milíč Zelenka. 

Františka Zelenková se synkem 
se 6. prosince 1925 nakrátko odstě-
hovala ke svému švagrovi Stanisla-
vovi do Bezděkova. V týž den její 
manžel opustil Prahu. Odjel učit do 
pohraniční školy v  Brandově na 
Mostecku. Ve volném čase organi-
zoval stavbu české školy v osadě 
Dolní Háj u Duchcova, která patřila 
pod obec Osek. 

V té době žilo v Dolním Háji převáž-
ně německé obyvatelstvo. Osada měla 
pouze německou školu. Po dostavbě 
české školy se sem Jan Zelenka s rodi-

nou přestěhoval. V dochovaném do-
kumentu Ministerstva školství a ná-
rodní osvěty se uvádí: Učitel bez určení 
místa při obecné škole v Praze-Liboci, 
v dubnu 1927 nastoupil na sever repub-
liky jako definitivní řídící učitel při men-
šinové státní škole v Dolním Háji u Duch-
cova.2 Záhy se stal členem osadní rady, 
kandidoval za Československou stra-
nu národně socialistickou. V tomto 
orgánu prosazoval zapojení nezaměst-
naných Čechů do příležitostných pra-
cí ve stejném poměru s německými 
nezaměstnanými. Pln životní energie 
plánoval, organizoval, realizoval. Mimo 
jiné se zasloužil i o výstavbu tělocvič-
ného sálu místní sokolovny. Žáci ho 
respektovali, uměl si získat jejich po-
zornost. Kolegové na něj vzpomínali 
jako na erudovaného učitele, jenž své 
žáky nejen učil, ale i vychovával a vště-
poval jim morální hodnoty. 

Poté, co Adolf Hitler převzal v roce 
1933 moc v Německu, začalo čs. vo-
jenské zpravodajství hledat spolupra-

covníky v pohraničních oblastech. 
V této souvislosti není bez zajímavos-
ti zmínka Heinze Pannwitze, pozděj-
šího šéfa referátu II G (sabotáže, 
zbraně, třaskaviny) pražské řídící 
úřadovny Gestapa. Ve svých memoá-
rech z března 1959, v pasáži věnované 
atentátu na Heydricha, o Janu Zelen-
kovi mluví jako o starém zpravodajci, 
jenž pracoval pro MNO.

na křídlech sokola

Sokolská župa Krušnohorská-Kuka-
ňova byla největší z dvaapadesáti žup. 
Mezi jejími členy byli havíři, skláři, 
lesníci, dělníci průmyslových podni-
ků. Župa se mohla pyšnit dlouholetou 
tradicí, patřil k ní i spoluzakladatel 
Sokola a jeho první náčelník Miroslav 
Tyrš.3 V první polovině třicátých let 
si do svého čela zvolila nové, silné 
vedení, schopné nekompromisně há-
jit české zájmy. Starostou Sokolské 
župy Krušnohorská-Kukaňovy4 se stal 

s vínem Antonína Hoffmanna a Marie, roz. Hamplíkové, z Malého Břevnova čp. 2, oba bytem Břevnov 240. Františka měla bratra Anto-
nína a sestru Marii, provdanou Palátovou. 

2  Archiv hl. města Prahy (dále jen AHMP), fond (dále jen f.) Osvětový odbor, signatura (dále jen sign.) A 15/3651 Zelenka.
3  PhDr. Miroslav Tyrš, narozen jako Friedrich Emmanuel Tiersch 17. září 1832 v Děčíně. Zemřel tragicky 8. srpna 1884, když utonul v říčce 

Ötztaler Ache u osady Habichen v Tyrolských Alpách. Srovnej http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Tyr%C5%A1 (citováno k 3. 5. 2012).
4  V Duchcově byl v roce 1883 založen Sokol Rudohorský. Vznikající jednoty v okolí se sdružily do Sokolské župy Krušnohorské, založené 

v únoru 1895. Od roku 1926 byl název župy rozšířen na Krušnohorská-Kukaňova, podle ochránce menšinových jednot Václava Kukaně. 
Před obsazením Sudet měla 59 jednot, 12 poboček a 20 391 členů (zhruba 10 000 dospělého členstva, 2 500 dorostu a 7 500 žactva). Srov. 
KOUKAL, Pavel: Sokolové proti Heydrichovi. Nakladatelství Kapucín pro Sokolskou župu Krušnohorskou-Kukaňovu, Duchcov 2002,  
s. 19; Archiv autora, rozhovor s bývalými sokolskými činovníky prof. Vladimírem Vokálkem a Viktorem Hellerem, 13. 12. 1989. 

Zelenkův rodný dům čp. 19 v Kamenném Újezdě u Českých Budějovic  Foto: archiv autora
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Jan Zelenka, dosavadní starosta Tě-
locvičné jednoty Sokol v Háji. Do ži-
vota župy vnesl svůj nezdolný entu-
ziasmus. Župním jednatelem byl 
duchcovský odborný učitel Bedřich 
Kubice5 a župním náčelníkem Václav 
Novák6. Kolem této trojice se postup-
ně soustředili další činovníci – man-
želé Miroslav a  Anna Moravcovi 
z Ledvic7, Pravoslav a Pavla Vykouko-
vi, Josef a Zdeňka Hanzlovi z Podmo-
kel. Tyto osobnosti doplňoval Jaroslav 

Pechman, starosta pražské Sokolské 
jednoty v Michli, který byl odhodlán 
učinit vše pro obranu československé 
demokracie. Tehdy se začaly spřádat 
nitky jejich osudů, tehdy vznikla přá-
telství na život a na smrt.

Krátce před mnichovskými udá-
lostmi se v Praze uskutečnil X. vše-
sokolský slet. Stal se velkolepou 
událostí. Průvodu, který byl naplá-
nován na den památky mistra Jana 
Husa, se zúčastnilo sedmdesát tři 

tisíc sokolů. V průvodu procházejícím 
Prahou pochodovala 6. července 1938 
i Krušno  horská-Kukaňova župa v čele 
se svým starostou Janem Zelenkou 
a župním náčelníkem Václavem No-
vákem. Od ostatních žup v průvodu 
se však zcela lišila. Její členové šli 
jako jediní sokolové mlčky, bez nej-
menší odezvy na bouřlivé sokolské 
Na zdar! a jásot Pražanů. Svým ml-
čením upozorňovali na těžkou, přímo 
bojovou situaci v pohraničí. Iniciáto-

5  Bedřich Kubice, nar. 7. 7. 1900 ve Vídni. Jeho otec Jan M. Kubice koupil kdysi duchcovský Český dům. Bedřich se po maturitě na reálném 
gymnáziu v Lounech stal učitelem v Duchcově. 21. 8. 1938 uzavřel sňatek s Marií Lorencovou, nar. 18. 1. 1905 v Žamberku, nevlastní 
dcerou zástupce politické správy na okresním hejtmanství v Duchcově JUDr. Raoula La Garde. Marie se stala první přebornicí Svazu 
slovanského sokolstva v plavání. Reprezentovala ČSR na IX. olympijských hrách v Amsterodamu v roce 1928. Byla zvolena náčelnicí 
Tělocvičné jednoty Sokol v Duchcově. Bedřich Kubice vykonával v této jednotě funkci místostarosty a byl jednatelem Sokolské župy 
Krušnohorské-Kukaňovy. V hodnosti rotmistra se zúčastnil mobilizace u 5. pěšího pluku TGM na jihočeských hranicích. Po záboru 
Sudet se Kubicovi odstěhovali do Prahy. Marie se stala náčelnicí Sokolské župy Podbělohorské. V roce 1941 se manželům narodil syn 
Bedřich (zemřel 6. 11. 1980). Srov. KOUKAL, Pavel: Sokolové proti Heydrichovi, s. 19.

6  Václav Novák, nar. 18. 1. 1893 v Nebuželích, okr. Mělník. Vyučil se truhlářem. V roce 1913 se přestěhoval do Podmokel nad Labem  
čp. 100. Narukoval do rakouské armády a během boje na frontě přešel do ruského zajetí a vstoupil do čs. legií. Po návratu z války spolu 
s dalšími zakoupil v Podmoklech velký pozemek, na němž vybudoval cvičiště a sokolovnu. V roce 1938 musel za dramatických okolnos-
tí i s rodinou opustit domov v pohraničí. Srovnej ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická 
okupační moc 1939–1941. Laguna, Praha 2002, s. 209; týž: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 
1941–1943. Laguna, Praha 1997, s. 52, 166, 168.

7  Miroslav Moravec, nar. 8. 6. 1905 v Ledvicích, člen župního předsednictva Sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy. V době sudetské 
krize zažil protičeský pogrom. Na jeho obchod a dům zaútočila horda zběsilých henleinovců. Násilníci vyvrátili dveře domu a za neu-
stálého bití vyhodili Miroslava na ulici, kde zůstal ležet celý zakrvácený. S rodinou pak žil v Konojedech. V rámci odbojové skupiny 
S-21-B se podílel na zásobování a vyhledávání průběžných úkrytů. Srovnej KOUKAL, Pavel: Sokolové proti Heydrichovi, s. 19; ČVANČARA, 
Jaroslav: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 55, 189, 192.

Jan Zelenka, portrét z členské legitimace Sokola v Liboci, a členský průkaz ČOS Františky Zelenkové Zdroj: archiv Milana Zelenky
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ry tiché demonstrace byli právě Ze-
lenka a Novák.8

Zelenkovy jsem poznal v roce 1937. Byl 
jsem o prázdninách na táboře sociální péče 
středoškolské mládeže v Koutech u Bran-

dýsa nad Orlicí. Byl tam také Milíč a vzpo-
mínám si, že za ním přijeli oba jeho rodiče.
[…] Co se týče Zelenkova a Novákova 
demonstrativního chování v průvodu, tak 
si vybavuji, že za toto gesto byli oba kri-

tizováni některými opatrnickými politiky, 
dokonce i některými sokolskými funkcio-
náři, neschopnými orientovat se v složité 
politické situaci. Kritizovali je ti, kteří pro 
samou lásku k cvičení a sportu nebyli 
schopni vzít realitu, natož jakékoliv osob-
ní riziko na vědomí.9

z  háJe do Prahy

Mnichovská dohoda – smlouva čtyř 
velmocí z 29. září 1938 – znamenala 
dělení Československa, které muselo 
odstoupit svá pohraniční území Němec-
ku. Postup obsazování určovala mezi-
národní komise. Mostecko a Duchcov-
sko byly poslední z pěti pohraničních 
pásem, jež Německo obsadilo. Stalo se 

tak dne 10. října 1938. Desetitisíce čes-
kých obyvatel Sudet musely zanechat 
na místě podstatnou část svého majet-
ku. Rovněž Zelenkovi, Novákovi, Mo-
ravcovi, Kubicovi a další museli opustit 
své domovy a vystěhovat se do vnitro-
zemí, Františka Zelenková z důvodu 
bezpečnosti dokonce ukrytá i se synem 
ve stěhovacím voze, který i s řidičem 
po skytl dr. Josef Kalfus.10

8  Srovnej ANDREJS, Jaroslav – ČVANČARA, Jaroslav: Nestřílejte, vyjdu ven! Učitelské noviny, 18. 5. 1989.
9  Archiv autora, rozhovor s bývalým sokolským činovníkem prof. Vladimírem Vokálkem, 13. 12. 1989. 
10  Dr. Josef Kalfus, nar. 25. 6. 1880 v Železném Brodě, okr. Semily, bytem v Praze XIX – Dejvicích, Alešova čp. 237/15. Od 28. 3. 1936 ministr 

financí. V letech 1938–1939 se angažoval v pomoci Čechům vyhnaným ze Sudet, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny. Na pokyn preziden-
ta Beneše tajně zařídil přesun finančních zdrojů do neutrálních zemí k financování čs. zahraničního odboje, v březnu 1939 zajistil 
zničení důležitých spisů, umožnil generálnímu řediteli Čs. zbrojovky Eduardu Outratovi odjezd za hranice. Až do zatčení Zdeňka  
B. Dohalského v říjnu 1941 patřil k důležitým spolupracovníkům ilegální organizace Politické ústředí. Před Němci své spojení s odbojem 
obratně kryl. Po válce skončil spolu s ostatními členy protektorátní vlády před soudem, odsouzen ale nebyl. Zemřel 12. 6. 1956. 

Háj u Duchcova. Jan Zelenka s boxerem Moricem a se svými žáky (vpravo). 
Foto: archiv Milana Zelenky a autora
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Kalfus nechal Zelenkovy bydlet týden 
ve svém domě. Zatímco Františka byla 
potom provizorně ubytována u našich 
rodičů, Milíče vzal k sobě do libeňského 
bytu Zelenkův bratr Václav. Sám Zelen-
ka bydlel několik týdnů v Tyršově domě. 
Poté se Kalfusovi podařilo opatřit jim byt 
v tehdejší Praze XI, Biskupcova čp. 1837/4, 
poblíž dnešní žižkovské Ohrady.11 

Zelenka a Kubice se obrátili na zná-
mého sokolského činovníka Františka 
Pecháčka12, správce Tyršova domu. 
Pecháček oběma zajistil od 17. října 

1938 prozatímní útočiště v ubytovně 
v Praze III, Všehrdova čp. 450/16, kte-
rá byla součástí Tyršova domu. Zároveň 
zde Zelenka s Kubicem otevřeli pomoc-
nou stanici a ve spolupráci s Výborem 
pro péči o uprchlíky pomáhali lidem 
vyhnaným ze Sudet. Zajišťovali jejich 
stravování, hledali pro ně ubytování, 
zaměstnání a další pomoc.

Do žižkovského bytu se Zelenkovi 
nastěhovali 9. ledna 1939. Do stejného 
domu se zanedlouho ze Slovenska 
přistěhoval i poštovní úředník Václav 

Ruta s rodinou.13 Rodiny se brzy spřá-
telily a Rutovi, podobně jako Zelen-
kovi, zapsali své syny do libeňského 
gymnázia.14 

V protějším domě15 bydlela rodina 
vrchního inspektora státních drah 
Aloise Moravce, jejichž prvorozený syn 
Miroslav odešel v roce 1939 k čs. zahra-
niční armádě. Druhý syn Vlastimil 
studoval na Obchodní akademii v Pra-
ze X – Karlíně. Brzy po příchodu para-
šutistů do Prahy se byt Moravcových 
stal postupně jakousi zpravodajskou 

11  Archiv autora, rozhovor s Marií Palátovou, roz. Hoffmanovou, bytem v Praze Na Plzeňce čp. 1166, 16. 5. 1988. M. Palátová byla sestrou 
Františky Zelenkové a ženou dr. Paláta, ministerského rady a náměstka protektorátního ministra vnitra Richarda Bienerta.

12  František Pecháček, nar. 15. 2. 1896 v Záhornici u Městce Králové. Vyučil se zedníkem-fasádníkem. Od roku 1921 voják z povolání, in-
struktor tělesné výchovy, mistr světa v gymnastice, přeborník v boxu. Po desetileté službě z armády odešel. V té době uzavřel sňatek 
s o tři roky starší Emilií Reimannovou-Putíkovou. Od října 1933 bydleli v prvním poschodí domu čp. 1810 v Žižkově ul. (dnes Jindřicha 
Plachty 3) na Smíchově. Pecháček byl autorem monumentální pohybové scény Přísaha republice, realizované na X. všesokolském sletu 
v roce 1938. Po rozpuštění Sokola v roce 1942 stanul ve funkci zemského velitele ilegální organizace Jindra. Právě v bytě Pecháčkových 
se v lednu 1942 konaly první ilegální schůzky za přítomnosti rtm. Jana Kubiše. ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt, 
1939–1941, s. 112, 209, 301; týž: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 53–54, 56, 159, 166, 168, 171 a týž: Někomu život, někomu smrt. 
Československý odboj a nacistická okupační moc 1943–1945. Laguna, Praha 2007, s. 16, 66, 120.

13  Václav Ruta st., nar. 24. 6. 1890 v Turnově, ženatý s Marií Rutovou, roz. Rousovou, nar. 21. 2. 1888 v Tišnově. Dne 17. 9. 1921 uzavřeli 
v Bratislavě manželství a 21. 3. 1923 se zde narodil jejich syn Jiří. Podle Pannwitzovy Závěrečné zprávy z 25. 9. 1942 pražskou adresu 
Rutových poskytl plzeňský inspektor Jan Bejbl, jenž spolu s inspektorem Václavem Králem rovněž léta působil v Bratislavě. Srov. 
ČVANČARA, Jaroslav – JANÍK, Vlastislav – ŠUSTEK, Vojtěch: Pamětní kniha – Mauthausen (dosud nevydaná studie).

14  Jiří Ruta studoval ve třídě VIII b. u třídní profesorky Jarmily Sperglové. Srov. Archiv školy U Libeňského zámku 3/1, Praha 8 – Libeň. 
Školní katalog pro školní rok 1941–42. 

15  Praha XI – Žižkov, Biskupcova čp. 1745/7.

Jan Milíč Zelenka, vysoký, sportovně založený, podle pamětníků vždy veselý a plný humoru, Františka Zelenková, tichá, skromná vlastenka, a Jan 
Zelenka, podmanivá osobnost, obětavý vlastenec, propagátor sokolských idejí Foto: archiv autora a Milana Zelenky
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přepážkou, tranzitem a velitelským 
stanovištěm.

Zelenka byl členem Čs. strany ná-
rodně socialistické a zároveň jejím 
okresním důvěrníkem. Národní socia-
listé si uvědomovali, že kvůli své těsné 
vazbě na tehdy už bývalého preziden-
ta Beneše nemohou vyvíjet politickou 
činnost, a proto 22. listopadu 1938 
rozhodli o vlastním rozpuštění. Stá-
vající členové byli vyzváni k přestupu 
do Strany národní jednoty, jedné 
z existujících stran tzv. druhé repub-
liky. Jan Zelenka se 1. března 1939 stal 
s číslem 100 jedním ze zakládajících 
členů 23. místní organizace Strany 
národní jednoty v Praze XI – Žižkově.16

Když v roce 1939 ze své funkce od-
stupoval starosta Čs. obce sokolské 
dr. Stanislav Bukovský17, který znal 
Zelenku z župního sletu v Duchcově, 
jmenoval ho členem výboru obce.

Zelenka, dosavadní člen Zemského 
ústředního spolku jednot učitelských 
v Čechách a Svazu učitelstva českého, 
měl dlouho potíže získat zpět statut 
řídícího učitele. Krátce působil na  
3. obecné škole chlapecké v Košířích 
a poté na 3. obecné dívčí škole v Dejvi-
cích a v roce 1940 v Bubenči. Ovšem jen 
jako zatímní učitel.18 Učil matematiku, 
němčinu, kreslení a vlastivědu. Četl nám 
z Jiráskových Starých pověstí českých. 
Tehdy nám řekl: „Děvčátka, slibte mi, že 
budete vždy dobrými Češkami.“19

nacistický úder

Mezitím přišel 15. březen 1939. Němec-
ká vojska zahájila okupaci českých 
zemí. Zelenka v té době zvažoval od-
chod za hranice. Nakonec se rozhodl 
zůstat a spolu s Václavem Novákem, 
Bedřichem Kubicem a  Jaroslavem 
Pechmanem ukryli na tajném místě 
sokolský archiv a začali plánovat od-
bojovou činnost. Scházeli se u Kubice-
ho, jenž byl zaměstnán v sídle Zemské 
školní rady v Letenské ul. č. 2. 

V únoru 1940, s úmyslem postupně 
rozvrátit Sokol, zatklo Gestapo sta-
rostu, jednatele a několik stovek 

dalších činovníků. V této kritické době 
zachránili Zelenka s Pechmanem po 
předchozím upozornění ministra Ri-
charda Bienerta20 a za přísně utajené 
pomoci ministra Kalfuse část sokol-
ských financí. Sokolu však zvonil 
umíráček. Rovněž oba zmiňovaní 
ministři se pod drobnohledem praž-
ského Sicherheitsdienstu a Gestapa 
museli přestat pokoušet o nemožné.

Jan Zelenka se marně úředně doža-
doval svého původního učitelského 
zařazení. Česká zemská školní rada pro 
Čechy v Praze jeho odvolání nevyhově-
la. Nakonec se mu podařilo úředního 
šimla zdolat a 1. dubna 1941 byl ustano-

16  Strana národní jednoty v čele s předsedou Rudolfem Beranem vznikla z Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, 
z větší části národně socialistické strany, ze strany lidové, živnostensko-obchodnické, Národního sjednocení, Národní ligy a Obce fa-
šistické dne 30. 11. 1938. Srovnej ZÁDĚRA, Vladimír: Deset let parlamentní retrospektivy. Od Národního shromáždění (IV. volební období)  
r. 1935 k Prozatímnímu Národnímu shromáždění r. 1945. Ministerstvo informací, Praha 1948, s. 81.

17  MUDr. Stanislav Bukovský, nar. 2. 5. 1889 ve Vyškově, český lékař a tělovýchovný pracovník. V letech 1925–32 předseda zdravotního 
odboru, v letech 1932–39 starosta Čs. obce sokolské. Od září do prosince 1938 ministr bez portfeje v úřednických vládách gen. Syrového, 
pověřen správou Ministerstva školství a národní osvěty. V době tzv. druhé republiky označován za svobodného zednáře. Dne 8. 10. 1941 
byl zatčen. Nejprve vězněn v Malé pevnosti Terezín, dne 15. 1. 1942 deportován do koncentračního tábora Auschwitz I., kde 14. 8. 1942 
zahynul. Srovnej ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt, 1939–1941, s. 301. 

18  AHMP, f. Osvětový odbor, sign. A 15/3651 Zelenka. 
19  Archiv autora, rozhovor s Vlastou Winkelhöferovou, roz. Vojáčkovou, bývalou žačkou Jana Zelenky na 3. obecné dívčí škole v Dejvicích 

a v Bubenči, 16. 2. 2012.
20  Richard Bienert, nar. 5. 9. 1881, od roku 1939 prezident Zemské policejní správy v Čechách, od ledna 1942 ministr vnitra protektorátní 

vlády, od 19. 1. do 5. 5. 1945 předseda vlády. Po válce obviněn z kolaborace s nacisty a v červenci 1946 Národním soudem odsouzen ke 
třem letům vězení. V roce 1947 propuštěn. Zemřel 3. 2. 1949 v Praze. Je pochován na Olšanských hřbitovech. Bienertova skutečná role 
v době protektorátu zůstává nevyjasněna. I když byl 30. 5. 1942 nucen podepsat vyhlášku slibující odměnu 10 000 000 korun za dopa-
dení pachatelů atentátu a pronést řadu manifestačních projevů, podle Marie Palátové-Hoffmanové ve skutečnosti neměl zájem, aby 
stopy vedoucí k osobám jemu známým byly prozrazeny. Archiv autora, rozhovor s Marií Palátovou, 16. 5. 1988. 

Manželé Marie a Alois Moravcovi a učitel Bedřich Kubice Foto: archiv autora, NA
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ven řídícím učitelem 5. obecné školy 
chlapecké v Praze XIII – Vršovicích.

Úřední zastavení činnosti výměrem 
říšského protektora v Čechách a na 
Moravě Konstantina von Neuratha dne 
12. dubna 1941 zasadilo Sokolu těžký 
úder. Mnozí vedoucí funkcionáři byli 
zatčeni. Sokolští patrioté s přátelský-
mi vztahy k zatčeným kolegům se cí-
tili být zavázáni, a proto pomáhali 
rodinám zatčených. Dr. Augustin 
Pechlát21, iniciátor rezistence v ústře-
dí ČOS, ještě před svým zatčením vy-
tvořil spolu s úzkým okruhem sokol-
ských činovníků včetně Zelenky 
proslulou organizaci JINDRA. (Pojme-
nována byla podle významného sokol-
ského činovníka JUDr. Jindřicha Va-
níčka /1862–1934/). Zatímní náplní 
Obce sokolské v odboji (OSVO), jejíž 
součástí byla především organizace 
JINDRA, bylo určit strategii sokolské 
rezistenční činnosti, vytipovat spoleh-
livé vedoucí představitele a konkreti-
zovat činnost. Václav Novák, dosavad-
ní člen předsednictva a náčelník 
Sokolské župy Barákovy a cvičitelské-
ho sboru Staroměstské jednoty, začal 
po rozpuštění Sokola spoluorganizovat 
činnost malých skupin, tzv. pětek, 
složených ze spolehlivých ilegalistů.

Dne 8. října 1941, jen několik dnů 
po nástupu R. Heydricha do funkce 
zatupujícího říšského protektora, byl 
vydán výměr, jímž byla celá sokolská 
organizace rozpuštěna a veškeré jmě-
ní zabaveno ve prospěch Říše. V noci 
na 8. října 1941 byli na rozkaz K. H. 
Fran ka zatčeni všichni členové před-
sednictva, sokolští náčelníci mužů, 
členové vzdělávacího předsednictva, 
činovníci většiny sokolských žup 
v Čechách a na Moravě a vedoucí či-
novníci mnoha sokolských jednot. 
Přes osm set sokolů pak bylo depor-
továno do koncentračního tábora 
Auschwitz I. a Flossenbürg. Za pou-
hých osm měsíců jich zbylo naživu 
méně než sedmdesát… 

Rozbití sokolské organizace však 
nevedlo k ukončení činnosti sokolské-
ho odboje, naopak přispělo k jeho 
aktivizaci. Podobně jako bývalí důstoj-
níci čs. armády, i někteří sokolové 

začali uvažovat o odplatě, podle bib-
lického „oko za oko, zub za zub“.

Mezi těmi, kteří jako zázrakem unik-
li pozornosti Gestapa, byli i Jan Zelen-
ka, Václav Novák a Jaroslav Pechman. 

21  Dr. Augustin Pechlát, nar. 26. 8. 1877 v Praze, nahradil v červnu 1939 ve funkci náčelníka ČOS odstoupivšího Miroslava Klingera. 
V koordinaci se zemským velitelem Obrany národa v Čechách gen. Hugem Vojtou uvedl v život Komisi pro styk se župami, jejímž poslá-
ním bylo rozvíjet odbojové hnutí. Dne 3. 7. 1941 byl dr. Pechlát zatčen a po nástupu Heydricha 30. 9. 1941 v Praze-Ruzyni zastřelen. 
Srovnej ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt, 1939–1941, s. 265; týž: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 13.

Jan Zelenka působil na 3. obecné dívčí škole v Praze-Dejvicích, poté v Bubenči, rok 1940
 Foto: archiv Vlasty Winkelhöferové

Krédo SNJ a Zelenkův členský průkaz Zdroj: archiv autora
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Přes veškerá rizika začali v rámci 
Jindry budovat ilegální údernou sku-
pinu ŘÍJEN. Sám Zelenka začal použí-
vat krycí jména Borský, Strejda, Říha, 
ale v případech, kdy jednal s lidmi, 
které neznal ze Sokola, používal nej-
častěji jméno Hajský.22 Jeho zástupcem 
byl Pechman, krycím jménem Řehoř23 
(opět z řady jmen od Ř: Říjen, Říha, 
Řehoř). Začala příprava na odplatu, 
začal boj o existenci národa.

„silvestrovský dárek“

V noci na pondělí 29. 12. 1941 sesko-
čila u obce Nehvizdy operační sku-

pina ANTHROPOID. Parašutisté od-
jeli vlakem na své záchytné adresy 
do Rokycan a Plzně, kde získali další 
adresy spolehlivých lidí v Praze.24 Jak 
se oba parašutisté dostali přímo 
k Janu Zelenkovi, není historikům 
doposud úplně jasné. Podle Heinze 
Pannwitze25 se ve středu 31. prosince 
1941 ubytovali v bytě Václava Ruty 
a od pondělí 5. ledna 1942 už měli 
úkryt v bytě Zelenkových. Když si 
později o parašutistech vyprávěly 
ženy, které na sebe vzaly starost 
o jejich péči, používaly v případě pa-
rašutistů eufemismus „silvestrovský 
dárek“. 

Od počátku operace ANTHROPOID 
převzali význačnou roli především 
činovníci bývalé Sokolské župy Bará-
kovy a Sokolské župy Krušnohorské-
-Kukaňovy Václav Novák, Jaroslav 
Piskáček a Jaroslav Smrž26. Novák 
a Piskáček odjeli již 4. 1. 1942 do Ne-
hvizd, aby zajistili odstranění výsad-
kového materiálu, ukrytého v zahrad-
nické boudě Antonína Sedláčka. 
V následujících dnech Zelenka spolu 
s Novákem a Piskáčkem vyzvali všech-
ny své dosažitelné přátele ze Sokola 
ke spolupráci a podpoře parašutistů.27 
Oslovili i MUDr. Břetislava Lyčku28, 
Františka Hejla29, Antonína Oktábce 30, 

22  V literatuře se obecně vžil pseudonym Hajský, avšak správně by mělo být Hájský, podle Háje u Duchcova.
23  Jaroslav Pechman, nar. 1. 5. 1900 v Radobyčicích u Plzně. Kpt. pěchoty v záloze, vrchní účetní tajemník Ředitelství pošt v Holečkově 

ulici v Praze na Smíchově, bytem v Praze-Michli, Kostelní (dnes Hanusova) čp. 1025/9. Filozofii sokolstva přijal za životní názor. Sport 
a cvičení považoval za metody, jak vychovávat Čechy zdravé, morální, chápající své postavení v životě národa. Dokázal prosazovat nové 
myšlenky vedoucí k modernizaci programu Sokola. Členové skupiny ŘÍJEN, radikální odnože organizace JINDRA, kpt. Karel Pavlík, 
Oldřich Frolík, Jaroslav Piskáček, František Hejl, Antonín Oktábec a další připravovali v rámci odboje i diverzní a sabotážní akce. 
ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 54, 193 a týž: Někomu život, někomu smrt, 1943–1945, s. 16.

24  Srov. tzv. Pannwitzovu Závěrečnou zprávu o atentátu na SS-Obergruppenführera Heydricha z 25. 9. 1942, in: ŠUSTEK, Vojtěch: Atentát 
na Heydricha a II. stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Documenta Pragensia monographia 26, 2010/2011, Dokument 
č. I/107 (v tisku).

25  Heinz Pannwitz, nar. 8. 7. 1901 v Berlíně. Od roku 1937 v NSDAP a od 1939 v SS. V srpnu 1939 převelen k pražské řídící úřadovně Gestapa. 
V době prvního stanného práva četl v ruzyňských kasárnách odsouzeným rozsudky smrti. Po atentátu na Heydricha byl jmenován šéfem 
zvláštní vyšetřovací komise. Koncipoval i tzv. Závěrečnou zprávu. Dne 5. 9. 1942 byl povýšen na kriminálního radu. Koncem září 1942 
narukoval k smutně proslulému regimentu ZbV zvláštního pluku Brandenburg 800. Od konce ledna 1943 působil u berlínského Gestapa 
a poté v Paříži, kde s úspěchem potíral činnost sovětské špionážní sítě, známé jako Rudá kapela. Když poznal, že Německo válku defini-
tivně prohraje, rozhodl se vydat do sovětského zajetí. V polovině 50. let byl předán do SRN. Dopisoval si s prof. Ladislavem Vaňkem, něko-
likrát se setkal i s agenty čs. Státní bezpečnosti. V roce 1959 sepsal své paměti. Zemřel v roce 1975. Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Někomu 
život, někomu smrt, 1939–1941, s. 245, 283; týž: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 136, 138, 142, 144, 169–170, 174–179, 189, 211, 218, 223.

26  Jaroslav Smrž, nar. 24. 9. 1904 v Praze. Sedlář, zaměstnanec karlínského závodu Českomoravských strojíren, ženatý s Jarmilou Smržo-
vou, roz. Holubovou. Bytem Praha-Vysočany, Zákostelní 666. Vedoucí dorostu sokolské jednoty ve Vysočanech. Člen vysočanské „pětky“ 
vedené Piskáčkem. U rozvětvené rodiny Smržových a jeho příbuzných Khodlových našli členové skupiny ANTHROPOID další výraznou 
pomoc. Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 54.

27  Srov. zprávu šéfa řídící úřadovny Gestapa v Praze SS-Standartenführera dr. H. U. Geschkeho z 21. 7. 1942 pro IV. oddělení RSHA, do 
rukou SS-Gruppenführera Heinricha Müllera, na vědomí vyššímu veliteli SS a policie v Protektorátu SS-Gruppenführerovi K. H. Fran-
kovi, veliteli Sipo Horstu Böhmemu. ŠUSTEK, Vojtěch: Atentát na Heydricha a II. stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, 
Dokument č. I/107.

28  MUDr. Břetislav Lyčka, zdravotní komisař Hlavního města Prahy, člen karlínského Sokola, člen organizace JINDRA. Srov. ČVANČARA, 
Jaroslav: Z jeviště na popraviště, Příběh herečky Anny Čalounové-Letenské. In: Paměť a dějiny, 2009, č. 2, s. 104.

29  František Hejl, nar. 3. 7. 1900 v Horní Čermné, okr. Ústí nad Orlicí. Po absolvování obchodní školy sloužil v armádě jako kapitán dělo-
střelectva. V civilu pracoval v bance. V říjnu 1922 se stal cvičitelem karlínského Sokola. Zájem o práci v Sokole sdílela i jeho manželka 
Milada, se kterou měl dvě dcery. Bydleli v Praze-Strašnicích, Pod Viktorkou 4. Od počátku okupace se v karlínské jednotě vytvářela 
podzemní organizace, napojená na další složky odboje. Pod vedením Hejla, I. místonáčelníka Barákovy sokolské župy, bylo vytvořeno 
jedno z aktivních středisek pomoci lidem žijícím v ilegalitě. Hejl byl hluboce přesvědčen o nutnosti atentátu. Srov. ČVANČARA, Jaroslav: 
Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 52–54, 56, 188.

30  Antonín Oktábec, nar. 29. 9. 1905 ve Staré Huti u Dobříše. Autoelektrikář a opravář autobusů v libeňské Rustonce. Župní vedoucí do-
rostu karlínského Sokola. S manželkou Vlastou bydlel v Praze X – Karlíně, Mlynářská čp. 503/3 (dnes Sovova). Oba byli všestrannými 
sportovci. Oktábec se stal jako župní vedoucí dorostu karlínského Sokola zástupcem Hejla. Spolu s ním náležel k nejužšímu okruhu 
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Bohuslava Strnada31 a Annu Šrámko-
vou.32 Jedním ze zainteresovaných, 
jenž se štěstím přežil okupaci, byl 
sokolský činitel Emanuel Filípek. Po 
válce podal zajímavou informaci: Ze-
lenka měl spojení se zahraničím pro-
střednictvím vysílačky bratří Josefa 
a Jana Brychových z Karlína, nejdříve 
někde na Zbraslavi, pak v bytě Jana 
Brycha na Vinohradech.33 I když o Ze-
lenkově radiospojení se zahraničím 
hovoří i jiné údaje, doposud se žádné 
důkazy získat nepodařilo. 

Paní Alena Hermann, dcera ing. 
Stanislava Zelenky, bratra Zelenky-
-Hajského, vzpomíná: U strýce Jana 
jsem byla naposledy v lednu a únoru 
1942. Nad jeho psacím stolem visel vel-
ký obraz – olej „Dívka v modrém“. Byly 
tzv. uhelné prázdniny a já jsem pobýva-
la u nich. Občas jsem byla poslána do 
Prahy s nějakým proviantem. Teta Fa-
nuška byla klidná, něžná, s melodickým 
hlasem. Jednou týdně chodila na Národ-
ní třídu do kavárny Beseda hrát bridge. 
Jan byl velmi často pryč a teta ho pode-
zírala, že má někde společnici.34 

zasvěcených. Byl rovněž přesvědčen o nezbytnosti výrazného činu odplaty, patřil k neochvějným zastáncům likvidace R. Heydricha. 
Tamtéž, s. 53–54, 56, 188.

31  Bohuslav Strnad, nar. 1. 3. 1905 v Rozdělově u Kladna. Původně učitel, poté soudní úředník. Náčelník libeňského Sokola. Úzce spolu-
pracoval se Zelenkou, Piskáčkem, Smržem, Oktábcem, Hejlem. Od libeňského řezníka Bohumila Vosmíka, hostinského Františka Ja-
rolímka a pekaře Josefa Kyncla získával potraviny pro osoby stíhané Gestapem, později pro parašutisty. Tamtéž, s. 54, 189.

32  Anna Šrámková, roz. Dolejšková, nar. 5. 11. 1902 v Praze. V roce 1932 se na výzvu vojenské správy zúčastnila výcviku dobrovolných 
sester Čs. červeného kříže (dále ČSČK). Stala se čelnou představitelkou hlavního stanu ČSČK a zároveň předsedkyní krajského porad-
ního sboru této organizace v Praze, po Mnichově pomáhající uprchlíkům z pohraničí. Starala se o rodiny perzekvovaných. Dne  
5. 8. 1940 německé úřady činnost ČSČK zakázaly. Šrámková se ale stala vrchní dozorčí sestrou nad pražskými ošetřovnami Civilní 
protiletecké ochrany. Zároveň se angažovala v Masarykově lize proti tuberkulóze. Byla v úzkém kontaktu se Zelenkou, pro něhož 
u bývalých dobrovolných sester vyhledávala pomoc. Mezi nejbližší spolupracovníky patřili: Helena Mühlmanová, manželé Dubovi, 
Hoškovi, Bautzovi a Bradáčovi. Terezie Kaliberová, bývalá členka teplického Sokola s přezdívkou Lověna, žila nedaleko bydliště Zelen-
ky a Moravcových a vzala si na starost praní a žehlení prádla parašutistů. Jako zázrakem přežily válku Marie Johanovská, Božena 
Kropáčková, Slavomíra Čechová a Terezie Kasprová. Tamtéž, s. 55, 84, 188, 191.

33  Výpověď Emanuela Filípka učiněná na MNO v roce 1945 je součástí archivního fondu Vojenského ústředního archivu – Vojenského 
historického archivu (VÚA – VHA). Kopie v archivu autora.

34  Korespondence s Alenou Hermann, dcerou ing. Stanislava Zelenky, bratra Zelenky-Hajského, ze srpna 2009. Originál v držení prof. 
Milana Zelenky.

Nahoře Václav Novák, dělník sokolského odboje, 
a Anna Šrámková, bývalá předsedkyně Dobro-
volných sester Československého červe ného kříže.
Dole Jaroslav Smrž, člen vysočanského Sokola, 
a manželé Milada a František Hejlovi s dětmi. 

Foto: archiv autora a Vlastimila Janíka
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35  Karel Bacílek, nar. 25. 3. 1920 ve Zdicích. Jeho otec (rovněž Karel) provozoval na Žižkově v tehdejší Poděbradově ulici (dnes Koněvova) restau-
raci U Zlaté Prahy, kde Karel po maturitě na gymnáziu v Praze (1941) pracoval z důvodu uzavření vysokých škol jako číšník. Po tragédii u Ze-
lenků byl spolu se sestrou zatčen a vězněn na Pankráci. Pro nedostatek důkazů byli propuštěni. Po válce začal studovat Právnickou fakultu 
UK. Po únoru 1948 se spolu s otcem dostal do čela protikomunistické skupiny Pravda zvítězí, zčásti infiltrované agenty Reicinova 5. oddělení 
Hlavního štábu MNO (Obranné zpravodajství). Cílem ilegální skupiny byl ozbrojený převrat. Mezitím přišla mohutná vlna zatýkání. Otec i syn 
Bacílkovi byli zatčeni 17. 12. 1948. Zatímco otec byl odsouzen na několik roků do vězení, syn dostal pro zločin velezrady a vyzvědačství trest 
smrti a 24. 5. 1949 byl na Pankráci popraven. Archiv autora, rozhovor s bývalým šéfem pražské tzv. mord party plk. Miloslavem Nečáskem,  
28. 7. 1989. Dále srov. LIŠKA, Otakar a kolektiv: Vykonané tresty smrti Československo 1918–1989. ÚDV ZK, Praha 2000, s. 32.

Kubiš, Gabčík, Valčík a později dal-
ší si v podstatě nemuseli dělat větší 
starosti s ubytováním ani stravou. Do 
bytu Novákových proudila potravino-
vá pomoc pro ukrývané parašutisty 
převážně z Mělníka, Kostelce nad 
Labem, Brandýsa nad Labem, Nera-
tovic i dalších mimopražských míst. 
Mezi těmi, kteří se obzvláště podíleli 
na pomoci zatčeným sokolům a na 
zásobování parašutistů, byli místoná-
čelník Sokola Děčín a po přesídlení 
ze Sudet místonáčelník Sokola Mělník 
Václav Mareček, župní vedoucí doros-
tu v Podmoklech Josef Hanzl, staros-
ta teplického Sokola Pravoslav Vy-
kouk, náčelník mělnické jednoty, 
náčelník I. okrsku Sokolské župy 
Barákovy a člen župního náčelnictva 

Augustin Rebec a okrskový náčelník 
v Mělníce Ferdinand Černický. Bez 
nich by celá příprava na atentát byla 
těžko představitelná. V této souvis-
losti byla doposud opomíjena i role 
Zelenkova syna Jana Milíče, jenž za-
pojil do pomoci parašutistům svého 
o tři roky staršího kamaráda Karla 
Bacílka35 a jeho sestru.

Muži ze skupiny ANTHROPOID svůj 
úkol pochopitelně tajili. I když spolu-
pracovníci mohli leccos vytušit, do 
akce byl od samého začátku zasvěcen 
pouze Jan Zelenka. Byl si plně vědom 
veškerého rizika pro sebe, svou rodi-
nu i spolupracovníky. 

Václav Zelenka, bratr Zelenky-Haj-
ského, po válce vypověděl:  Z bratrovy 

Nahoře Antonín Oktábec z karlínského Sokola, 
a Jaroslav Pechman, starosta tělocvičné 
jednoty Sokola v Praze-Michli. Dole Bohuslav 
Strnad, náčelník libeňského Sokola, a Emilie 
a František Pecháčkovi, legendy sokolského 
odboje.  Foto: archiv Jiřího Kliky a autora

Zelenkův bratr Václav, spolupracovník v odboji
Foto: archiv Milana Zelenky
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řeči jsem usoudil, že s parašutisty se 
bratr Jan seznámil prostřednictvím 
manželů Růtových, kteří bydleli v témže 
domě. O svých pomocnících karlínských, 
libeňských a vysočanských mně bratr 
nevykládal. Bratr mně dal jen pokyn, 
abych všechno zařídil, kdyby se ke mně 
dostavil se vzkazem, že přichází od něho, 
a hlásil se pod určitým jménem […]. 
Čtyřikrát však ke mně bratr přivedl 
Adolfa Opálku, který u mne přespal. 
Myslím, že mne bratr v tom směru šetřil, 
poněvadž jsem měl dvě malé děti a byl 
podruhé ženat.36 

Parašutisté promýšleli různé varian-
ty útoku. Zvažovali explozi nálože, 
která by byla ukrytá na trase, po níž 
zastupující říšský protektor pojede. 
Uvažovali i o tom, že Heydricha zastře-
lí během nějaké oficiální akce, např. 
v Německém divadle37 nebo v Rudolfi-
nu. Nakonec usoudili, že největší šan-
ci na úspěch bude mít varianta, která 
počítala s likvidací Heydricha při jeho 
cestě z Panenských Břežan na Pražský 
hrad. Problém však byl v tom, že se 
Heydrich v Praze až do Velikonoc 1942 
vyskytoval jen sporadicky. Chyběly tak 
informace o jeho pohybu.

UČitel a  žák

Zelenka si vzpomněl na svého bývalé-
ho žáka Františka Šafaříka38, jehož učil 
začátkem 20. let v páté třídě obecné 
školy v Dolní Liboci. Vyhledal jej, aby 
jej nejdříve „oťukal“. Bez Šafaříka, resp. 
bez jeho informací by útok na Heydri-
cha nebyl možný. František Šafařík 
válku přežil, nikdo ho neprozradil. O to 

více udivuje, že historiografie o něm 
ví tak málo, dokonce nebyla publiko-
vána jediná jeho fotografie. Byl jsem 
zaměstnán na Hradě […]. Měl jsem pří-
stup i do bytu Heydrichova. Těsně před 
zimou 1941 přišel ke mně Zelenka, učitel, 
krycí jméno Hajský, a požádal mne o spo-
lupráci, která spočívá v tom, že se při-
pravuje odstranění Heydrichovo a že mne 
k tomu potřebuje. Řekl mi, že přijdou, 
eventuálně přiletí dva parašutisté, kteří 
tento úkol provedou. Tohle všechno po 
bedlivém mém přezkoumání mi teprve 
svěřil a navštěvovali jsme se čas od času 
po dobu dvou měsíců. Chtěl na mně úkryt 
pro parašutisty, kteří mají přiletět, a jest-
li bych jim nebyl nápomocen. Dále žádal, 
abych jim sdělil podrobné cesty Heydri-
cha do bytu a z bytu. To jsem jmenova-
nému přislíbil.

Na otázku Kdy přišli za vámi para-
šutisté, kdo vám je představil? Šafařík 
odpověděl: V lednu neb v únoru 1942 
byli mi představeni Gabčík a Kubiš pa-
nem Zelenkou na Václavském náměstí 
za Muzeem, a to na veřejné ulici. Pan 
Zelenka mne znovu žádal, abych oba 
parašutisty informoval do všech podrob-
ností a abych jim plně důvěřoval. První 
schůzku s nimi jsem měl za tři dny na 
Malostranském náměstí na chodníku, 
kde jsem je podrobně informoval o pra-
videlných cestách Heydricha, dále řekl 
jsem jim číslo auta, popis auta, kdo s ním 
jezdí a hlavně hodiny odjezdu a příjezdu. 
Ptali se mne také, zda s Heydrichem 
jezdí společně K. H. Frank, že by nejra-
ději odstranili oba najednou.

Gabčík mně řekl: Jelikož to je od tebe 
obtížné a je to daleká cesta na Žižkov, 

pan Zelenka zařídil spolehlivou spojku. 
Zaklepeš na okno, které mně ukázal, 
odevzdáš bez slova zprávy. Tuto zprávu 
přebírala ode mne slečna nebo paní  
28 letá, tmavovlasá a bydlela ještě s jed-
nou dámou. Nevím, jak se jmenovaly, 
a od té doby jsem je více neviděl. Tam 
jsem také podal poslední zprávu asi  
10 dní před atentátem, že Heydrich jez-
dí již trvale z Panenských Břežan na 
Pražský hrad a zpět, a to vždy ve stejnou 
dobu, kterou přesně dodržoval a jezdí 
s doprovodem, ale tento doprovod nebyl 
vždy pravidelný. To byla moje poslední 
zpráva před atentátem.39

V jarních měsících byl za mnou Zelen-
ka několikrát na Hradě, kde jsem byl 
zaměstnán jako smluvní zřízenec u hos-
podářské správy. Většinou se mnou 
hovořil o křivdách, které se dějí na 
českém národě. Po těchto rozhovorech 
vyzval mě někdy v prvních měsících 1942 
– ještě v zimě, abych pomohl při splnění 
rozkazu ze zahraničí, že Heydrich musí 
být odstraněn. Zelenka připomenul, že 
uskutečnění tohoto příkazu chápe jako 
národní povinnost. Zelenka mě zavedl 
na schůzku s Gabčíkem a Kubišem za 
Muzeem a prý seskočili u Plzně. A abych 
je podrobně informoval o programu 
Heydrichových cest, kterým autem po-
jede a kdy a kam. Za tímto účelem setkal 
jsem se s nimi vícekrát. Také u mne na 
Hradě byl několikrát Kubiš, jenž si pro-
hlédl auto. K spojení sloužily nám dvě 
ženy. Při jedné ze schůzek zmínil Zelen-
ka, že přiletí několik chlapců, požádal 
mne o úkryt na Hradě. Z toho sešlo.40 

Šafařík se s Kubišem a Gabčíkem 
sešel nejen u Muzea a na Malostran-

36  Část protokolu sepsaného s Václavem Zelenkou dne 20. 2. 1946 na Prezidiu krajského soudu civilního v Praze. VHÚ – VHA, f. Velitelství 
vojenské zpravodajské služby (37), sign. 37-308-3/47, s. 97–98.

37  Dnes Státní opera.
38  František Josef Šafařík, nar. 6. 3. 1907 v Liboci, okr. Smíchov, bytem v Praze XIX, Kladenská 28, tč. v Praze XVIII – Liboci, Obora Hvězda 

čp. 1. Jeho otec byl zaměstnán na Pražském hradě jako podkoní a kočí. V roce 1924 se vyučil tesařem, v letech 1927–1929 absolvoval 
základní vojenskou službu u náhradní letky Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka. Poté pracoval u různých firem jako tesař. Od roku 1933 
byl zaměstnán u Hospodářské správy Pražského hradu. Obě statečné sestry Ludmila Soukupová a Marie Kovárníková Šafaříkovu to-
tožnost Gestapu zamlčely a tím mu zachránily život. Po válce mu prezident dr. Beneš 10. 8. 1946 udělil za osobní statečnost Čs. medaili 
Za chrabrost. Skromný hrdina Šafařík dál pracoval na Pražském hradě, později už jako skladník. Zemřel 12. 6. 1970 a je pohřben v Li-
boci. Archiv autora, rozhovor s Ing. Zobačovou, vnučkou Františka Šafaříka, říjen a listopad 2011. 

39 Z protokolu sepsaného v Praze na Hlavním štábu MNO 13. 9. 1945 s Františkem Šafaříkem. VHÚ – VHA, f. 37, sign. 37-308-3.
40  Z protokolu sepsaného v Praze na Hlavním štábu MNO 24. 4. 1946  s Františkem Šafaříkem. Vyslechl a zápis provedl čet. Josef Künzel, 

bývalý člen operační skupiny CHALK. Tamtéž.
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41  Prof. Ladislav Vaněk, nar. 19. 6. 1906 v Olomouci. Náčelník Vyškovské sokolské župy Milíčovy. V roce 1939 byl zvolen členem ná-
čelnictva ČOS. Na brněnském Gestapu byl poprvé vyslýchán v lednu 1940. Působil jako středoškolský učitel chemie a tělesné vý-
chovy na IV. reálném gymnáziu v Brně. Po velkém zatýkání dne 8. 10. 1941 jako jediný ze čtyřčlenné Sokolské revoluční rady zůstal 
na svobodě. Odjel do Prahy a pod jménem Jindra Sklenář přešel do ilegality. Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Z jeviště na popraviště,  
s. 106.

42  Archiv autora, VANĚK, Ladislav: Historie JINDRY, originál strojopisu, s. 26–29; rozhovor s prof. Ladislavem Vaňkem, 27. 1. 1987. 
43  Archiv autora, rozhovor s Lídou Hajnou, 14. 7. 1988.

ském náměstí, ale i v hospodě U dvou 
koček a na Hradě. Tady jim přesně 
ukázal místo, kde Heydrich vystupu-
je z auta a kde jeho vůz parkuje. Pa-
rašutisté uvažovali, že se ukryjí za 
rohem a odtud podniknou útok, pak 
uvažovali o prudké zatáčce v Neru-
dově ulici pod Hradem. Také zkou-
mali serpentiny u libockého hřbitova, 
kudy Heydrich někdy jezdíval na 
letiště. Nakonec všechny zmíněné 
varianty zavrhli z důvodu obtížnosti 
úniku.

Údaje o Heydrichově pohybu Šafařík 
nosil nejprve na Žižkov do Biskupco-
vy ulice. Jenže to bylo přes celé město. 
Po čase Zelenka vybral vhodnější 
místo. Určil okno v Letenské 2. Podle 
domluvy Šafařík vždy zaklepal na 
první ze tří oken zleva. To se otevřelo, 
a Ludmila Soukupová nebo její sestra 
Marie Kovárníková převzaly obálku, 
v níž byly na papírku heslovité infor-
mace. Vše se odehrálo krátce, beze 
slov. A spěchal pryč. 

sMyČka se UtahUJe

O parašutistech se od Zelenky dozvě-
děl prof. Ladislav Vaněk-Jindra41, 
který v té době ještě požíval důvěry 
a v lednu 1942 se zúčastnil prověřo-
vací schůzky parašutisty (Jana Kubi-
še) u Františka Pecháčka. Nabádal 
jsem k větší opatrnosti. Zelenka, jak 
bylo zřejmé, hořel a byl naprosto pře-
svědčen o tom, že je s nimi všechno 
v pořádku. Nicméně bylo dosti důvodů 
k určitým pochybám, již samo vystu-
pování parašutistů, jak jsem se dosle-
chl, ponoukalo k ostražitosti. […] Ze-
lenka a Gabčík, oba lidé stejného typu, 
byli naopak fanatici, kteří si neradi 
nechali do něčeho mluvit, […] značný 
vliv na to měla i jistá, řekl bych pracov-
ní Zelenkova žárlivost na mne. Nerad 
viděl, dostávali-li se jeho svěřenci pod 
vliv někoho jiného […]. Já sám jsem si 
vědom, že v poslední fázi svého styku 
s parašutisty se Zelenka nepokrytě 
ztotožnil s jejich názory a úmysly a po-

stavil se do přímého rozporu s názorem 
mým.42

Dne 1. května 1942 přišel Vaněk-
-Jindra s tím, že vytušil úkol parašu-
tistů, a spolu s představiteli ilegální 
skupiny PARSIFAL vyhotovil koncept 
radiodepeše, která měla přimět Lon-
dýn k odvolání chystaného atentátu. 
Jindrův názor na atentát jako takový 
byl ovšem v příkrém rozporu s posto-
jem Zelenky a ostatních členů skupi-
ny ŘÍJEN. Vaňkova animozita k Zelen-
kovi je zřejmá nejen z jeho pováleč-  
ných memoárů, ale i z výpovědí ně-
kterých svědků. Podle bývalé přísluš-
nice organizace JINDRA, paní Lídy 
Hajné, Zelenka řekl Vaňkovi do očí: 
Souhlasit nemusíš. V tom případě se ale 
kliď z cesty.43

Prof. Ladislav Vaněk ve svých po-
válečných memoárech píše: Zelenka 
byl až fanatický, ztrácel nervy. Stalo se 
mi, že jsem byl překvapen názorem ji-
ných lidí. Považovali za svou povinnost 
mě před spoluprací se Zelenkou varovat. 

František Šafařík, profesor Ladislav Vaněk, údajně v ilegálním přestrojení, a Lída Hajná, spojka mezi Zelenkou-Hajským a prof. Vaňkem
Foto: archiv Ivany Zobačové a autora
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Lidé do odboje nezasvěcení věděli o Ze-
lenkovi spoustu podrobností, mluvili 
o něm jako o generálovi parašutistů, za 
něhož se všude vydává a jímž se chce 
stát bez ohledu na nejpřísnější opatr-
nost.44

Lída Hajná uvádí: Od prof. Ladislava 
Vaňka-Jindry jsem dostala v březnu 1942 
příkaz, abych navázala spojení s Janem 
Zelenkou. Seznámení se uskutečnilo na 
žižkovské Ohradě u konečné stanice  
č. 10. První z pravidelných schůzek byla 
2. 4. 1942. Představil se jako Hajský a pře-
dal mně písemné zprávy pro L. Vaňka. 
Potom následovaly schůzky pravidelně 
každé úterý a pátek na rozhraní Žižkova 
a Karlína, tam odkud je vidět ten plyno-
jem. Nebyla-li možná schůzka, dohovo-
řívali jsme se značkami, křížkem nebo 
čárkou na sloupu el. vedení.45

Vedle úkrytů v bytě Moravcových 
v Biskupcově ulici a Svatošových 
v Melantrichově ulici se nejvýznam-
nějším zpravodajským centrem stal 
byt rodiny Petra Fafka46. Právě on 
doporučil Zelenkovi úkryt v kostele 
sv. Cyrila a Metoděje. Rela a Liběna 
Fafkovy, jindy Anna Malinová, Lud-
mila Soukupová a Marie Kovárníková 
doprovázely parašutisty po pražských 
ulicích, navštěvovaly s nimi kina 
a výstavy. V doprovodu dívek byli 
méně nápadní.

Opálka (npor. Adolf Opálka, velitel 
desantu OUT DISTANCE – pozn. aut.) 
u mne přespal po atentátu, bylo to asi 
týden předtím, než pro bratra přišli, 
a myslím, že ho bratr přivedl ke mně 
proto, že ho neměl kde uložit. Byl jsem již 
tehdy zaměstnán v peněžním ústředí 
zemědělských družstev a vyměňoval jsem 
pro bratra peníze. Měl mnoho markových 
platidel, které jsem vyměňoval za pro-

tektorátní drobná platidla. S těmi jsem 
ho poslal do Legiobanky, tam jsem měl 
kamaráda Havránka. Za tím účelem za 
mnou často docházel a po atentátu po-
sílal již jen syna Milíče. Od něho jsem se 
dozvěděl, že parašutisté jsou ukryti ně-
kde v kasematech a že jim tam byla zima. 
Domníval jsem se, že ve vyšehradských.47 

Průběh atentátu a okolnosti, které 
bezprostředně následovaly, jsou vše-
obecně známy. Kdo osoby, které měly 
účast na spáchání atentátu, přechovává 
anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje 
vědomost o jejich osobě nebo o jejich 
pobytu neučiní žádné oznámení, bude 
zastřelen se svou rodinou. Navzdory 
tomuto hrozivému oznámení Jaroslav 
Piskáček u sebe ponechal Jana Kubiše 
ještě další noc. 

Den po atentátu, tedy 28. 5. 1942, měla 
být výborová schůze rodičovského sdru-
žení, ale pro vyhlášení stanného práva 
se nekonala. Ředitel Zelenka přesto do 
školy přišel a vyzval mne, abych jej do-
provodil pěšky k jeho domovu. Šli jsme 
přes Vinohrady k Olšanům. Cestou mi 
řekl, aby se vědělo po válce, že útok na 
Heydricha byl akcí parašutistů ve spo-
lupráci se sokolským odbojem. Zelenka 
nervově utrpěl, ale povolení nervů bylo 
jen přechodné. 8. června mně předal 
správu školy.48

V atmosféře po atentátu spočívala 
tíha dramatických dnů již jen na Ze-
lenkovi. Přes obrovské riziko neváhal 
a chodil psychicky povzbuzovat man-
žele Novákovy. Vyhledával neúnavné 
spolupracovníky, které nacházel ze-
jména u svých přátel – členů Sokola. 
O zásobování sedmi vojáků potravi-
nami se zasloužil člen libeňského 
Sokola hostinský František Jarolímek. 
Pečivo získával od pekaře Josefa Kync-

la. Jeden jediný článek Zelenkova 
rozsáhlého řetězu nesměl povolit. To 
již nebyl pouze boj o záchranu sedmi 
parašutistů. Do očí i do uší bila po 
Heydrichově smrti a po Lidicích palba 
propagandy: Vydejte pachatele! Za-
chraňte národ! Bude odvoláno stanné 
právo, přestanou popravy.

Nájemník z domu v Biskupcově 
ulici a zároveň Zelenkův spolupracov-
ník pan František Wolf vzpomínal: 
Kde se ukrývali, jsem nevěděl. V sobotu 
30. května přišel ke mně Opálka, které-
ho jsem znal již z dřívějších schůzek. 
Zelenka se s ním radil o samotě delší 
dobu. Než odešli, dal mi Kubiš druhou 
pumu, kterou měl dosud u sebe, a při-
kázal mi, abych ji dobře schoval. Že si 
pro ni přijde. Ovšem toto se již nestalo. 
Potom pro mě nastalo opravdové peklo. 
Nastaly výslechy mé i mé manželky 
v Petschkově paláci, prohlídky v bytě. 
Pumu, injekční stříkačky ani jedy nena-
šli. Vše jsem po revoluci odevzdal MNO 
v oddělení škpt. Nechanského.49 

Na žádost Zelenky byl prostřednic-
tvím předsedy sboru starších pravoslav-
né církve Jana Sonnevenda požádán 
o bezpečný úkryt v pravoslavném ka-
tedrálním chrámu sv. Cyrila a Metodě-
je v Praze II, Resslově ulici 9 ThDr. 
Vladimír Petřek. Do kanceláře kostela 
přiváděl Zelenka parašutisty spolu se 
svou kolegyní, učitelkou Aloisií Wein-
zettlovou. Již druhý den po atentátu, 
28. května 1942, zde našel azyl Jaroslav 
Švarc. V dalších dvou dnech následo-
vali Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík 
a Jan Hrubý. Poté Adolf Opálka. Jako 
poslední přišel 1. června Josef Gabčík. 

Ano, bylo to tak. Učila jsem tehdy na 
škole ve Vršovicích a pak na obecné na 
dnešním náměstí Míru. Jednou se mi 

44  Archiv autora, VANĚK, Ladislav: Historie JINDRY, s. 41–43; rozhovor s prof. Ladislavem Vaňkem, 27. 1. 1987.
45  Archiv autora, rozhovor s Lídou Hajnou, 14. 7. 1988.
46  Petr Fafek, nar. 30. 6. 1893 v Dušníkách u Roudnice nad Labem, bytem Praha-V, Kolínská čp. 1718/11. Bývalý italský čs. legionář. Po 

první světové válce vedoucí účtárny v Čs. červeném kříži a na Ústředním svazu Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Spolu s manželkou 
vychovávali dcery Relu a Liboslavu v duchu vlastenectví a českobratrského vyznání. Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu 
smrt, 1941–1943, s. 55, 84, 96, 130, 150, 189.

47  Část protokolu sepsaného s Václavem Zelenkou dne 20. 2. 1946 na Prezidiu krajského soudu civilního v Praze. VHÚ – VHA, f. 37, sign. 
37-308-3/47, s. 97–98.

48  Archiv autora, rozhovor s učitelem Ludvíkem Vojtěchovským, Zelenkovým zástupcem ve vršovické škole, 26. 6. 1988.
49  Archiv autora, kopie strojopisu Františka Wolfa.
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50  Archiv autora, rozhovor s MUDr. Aloisií Weinzettlovou, 26. 6. 1988.
51  Po atentátu ujížděl Jan Kubiš k prodejně firmy Baťa v Libni. Kolo tam nechal a došel do bytu rodiny Novákových. Marie Nováková pro 

kolo poslala svoji dcerku, která ho odstavila ve dvoře jejich domu. Manželé Novákovi domluvili ještě téhož večera, že patnáctiletý Mi-
roslav Piskáček vrátí kolo jeho majiteli Jaroslavu Smržovi. Srov. Závěrečnou zprávu o atentátu na SS-Obergruppenführera Heydricha 
z 25. 9. 1942, in: ŠUSTEK, Vojtěch: Atentát na Heydricha a II. stanné právo, dokument č. I/107.

Marie Moravcová se syny Vlastimilem a Miroslavem. Vpravo Vlastimil, zvaný Aťa. 
Foto: archiv autora

ředitel Zelenka svěřil, že dostal návště-
vu, a brzy mne seznámil s jedním para-
šutistou. Schovávali si u mne hodně 
peněz – hlavně marky. Říkali mi „mini-
sterstvo financí“. Byly to peníze sokolské 
a zčásti i parašutistů.50

Dne 1. června 1942 byl na Žižkově 
při přestřelce s gestapákem Josefem 
Chalupským dopaden Leopold Loh-
niský, jenž byl zaměstnán jako kon-
cipient u JUDr. Jana Kellera, bývalého 
starosty České obce sokolské. Loh-
niský však při výslechu nic podstat-
ného neřekl. Přesto se smyčka zača-
la pomalu utahovat.

Zelenka hovořil s ThDr. Petřkem 
o problému s jízdním kolem. Dcera 
Novákových, čtrnáctiletá Jindřiška, 
odvedla zakrvácené Kubišovo kolo do 
bezpečí.51 Právě tato stopa dělala Ze-
lenkovi značné starosti. Během roz-
hovorů sedávali kaplan Petřek a Ze-
lenka v chrámové lodi. Dále se prý 
v kostele objevil i Vaněk-Jindra a ho-
vořil s npor. Opálkou a dr. Petřkem. 

Debaty se týkaly nového úkrytu para-
šutistů. Podle Pannwitzovy zprávy 
Vaněk při výslechu tvrdil, že chtěl 
Gabčíka a Kubiše dostat ven z kostela 
a přimět je, aby se sami otrávili jedem 
někde na veřejnosti v parku. Rovněž 
se prý zaobíral myšlenkou vylákat je 
ven a tam je nechat postřílet svými 
lidmi.

Události se ale daly do pohybu… Úder 
přišel ze zcela nečekané strany. Přímo 
z řad parašutistů. Karel Čurda neznal 
přesné místo úkrytu svých druhů, znal 
však adresy a jména některých pře-
chovávatelů. Jeho údaje způsobily 
v Petschkově paláci hotovou senzaci. 
Vypověděl o všem, co věděl. Tím přispěl 
ke zkáze celé konspirace. Čurdova 
výpověď dovedla Gestapo k těm, kteří 
se pak při výslechu zlomili. 

V noci na 17. června byl obklíčen blok 
domů v Biskupcově ulici. Zatýkací ko-
mando v čele se zběsilým kriminálním 
komisařem Oskarem Fleischerem 
vtrhlo k Moravcovým. Čekali, že v bytě 

přistihnou některého z parašutistů. 
Přišlo však zklamání. Marie Moravco-
vá mezitím využila vhodného okamži-
ku a  na WC spáchala sebevraždu 
prudkým jedem. Bylo 4.15 hodin. Ge-
stapo zatklo Aloise Moravce. Syna Aťu, 
který odjel k příbuzným do Písku, 
přivolali fingovaným telegramem. Měl 
se ihned vrátit k „těžce nemocné mat-
ce“. Aťa byl vydán napospas vyšetřo-
vatelům. Prožil muka. Při výslechu 
dlouho zapíral a zhroutil se, až když 
mu gestapáci ukázali mrtvé tělo mat-
ky a byl zatčenými usvědčen.

Kdo prozradil byt rodiny Zelenko-
vých? Jednoznačná odpověď neexistu-
je. Patrně k Zelenkovi začalo směřovat 
několik stop najednou. Při výslechu 
Karla Čurdy a poté při výpovědích 
zatčených ilegalistů Hany Krupkové 
či Vlastimila Moravce mohlo padnout 
jeho jméno. Prý se do rukou Gestapa 
dostal také jakýsi účetní záznam psa-
ný Zelenkou pro řezníka Vosmíka 
o větším odběru masa. 
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Zelenka spolupracoval se synem řez
níka z Libně. Při prohlídce u nich v zá
vodě našli několik položek: „Pan Zelen
ka zaplatil tolik a  tolik.“ Tak došlo 
k zatčení Jana Zelenky.52

O tom, kdo prozradil Vosmíkovy, 
rovněž existují pouze dohady. K jejich 
zatčení došlo 17. června 1942 po šesté 
hodině ranní. Když Oldřich Vosmík 
policisty spatřil, začal okamžitě pálit 
ze svých dvou automatických pistolí. 
Dokázal si prostřílet cestu ven, avšak 
za pomoci náhodných chodců – včet-
ně policistů z úřadovny v Libni – byl 
nakonec zadržen. Rovněž jeho otec 
a bratr, oba Bohumilové, byli v boji 
přemoženi. Rozsudkem stanného 
soudu v Praze ze dne 24. června 1942 
byla celá šestičlenná rodina Vosmí-
kových odsouzena k smrti. 

Konec rodiny ZelenKových

Zelenkovi, kteří se o tragédi u Morav-
ců museli dozvědět – od rána toho byla 

plná ulice –, měli relativně dost času 
se alespoň pokusit o záchranu. Případ-
ně varovat parašutisty v kostele. Proč 
tak neučinili? Proč zůstali nečinně 
v bytě, připraveni na smrt? Otázky, na 
které nejspíš již nikdo nikdy neodpoví.

Kolem poledne 17. června vyjelo 
několik aut od Petschkova paláce 
podruhé směrem na Žižkov. Opět do 
Biskupcovy ulice. Tentokrát ale na 
protější stranu, do čp. 1837/4. Gesta-
páci vyběhli do prvního poschodí. Na 
dveřích vlevo byla v kovovém rámeč-
ku vizitka se jménem: Jan Zelenka – 
řídící učitel. Podrobnosti sdělil po 
válce při výslechu v zajišťovací vazbě 
příslušník pražského Gestapa Josef 
Chalupský: Fleischer s Herschelman nem 
přišli ke dveřím, kde zazvonili. Kdosi 
odsunul záklopku kukátka. „Polizei! 
Aufmachen!“ Fleischer kopl do dveří, 
které vyrazil, a v tom okamžiku již Her
schelmann po někom vystřelil. Stín muže 
proběhl dlouhou předsíní do ložnice, 
další německý výstřel zaburácel a kulka 
vyletěla oknem ložnice na protější dům. 
V ložnici přiklaply dveře. Vedly vlevo do 
koupelny, kde se Zelenka stačil uza
mknout a rychle spolknout jed. Herschel
mann začal do dveří koupelny zběsile 
střílet. V kuchyni bytu stojí paní Zelen
ková. Zvnitřku koupelny zaznělo: „Nicht 
schiessen, meine Herren, ich komme 
raus!“ Dveře se otevřely. Zelenka, jemuž 
ze střelné rány na ruce kapala krev, 
vyšel z koupelny se slovy: „Hier bin ich“… 
Herschelmann po Zelenkovi skočil. Ten 
s krvácející ránou na ruce a s pěnou 
u úst klesl k zemi. Brzy na to skonal.53

Přivolaný MUDr. Ladislav Dopita 
mohl již jen konstatovat smrt. V druhé 
polovině osmdesátých let k tomu řekl: 
Ordinaci a zároveň byt jsem měl v Biskup
cově ulici čp. 1713/25. Úředníci Gestapa 
poslali pro mne paní Zelenkovou, že man
žel je v bezvědomí. Přiběhla sama. Zara

zilo mě, že je tak klidná a vyrovnaná. 
Došli jsme spolu pěšky do jejich nedale
kého bytu, kde byli gestapáci. Jan Zelenka 
ležel na otomanu. Při vyšetřování měl puls 
hmatný, ale reflexy žádné. Když gestapá
ci odešli do vedlejší místnosti, podala mně 
paní Zelenková tabletu velikosti aspirinu 
s vytlačeným křížem. Řekla: „Udělejte s tím 
něco, pane doktore!“ Situace mi byla jas
ná, řekl jsem jí něco v tom smyslu, že by 
měla přemýšlet, nemáli to spolknout také. 
Vtom se vrátili gestapáci, vzali mi tabletu 
z rukou, chtěli vědět, co to je. Řekl jsem: 
„Mohu vám jen říci, co to není.“ Zkusil jsem 
tabletu jazykem. V okamžiku mi začala 
trnout ústa. Po zjištění Zelenkovy smrti 
mne propustili.54  

Cyankáli působí nejrychleji, nejjis-
těji, jakékoliv oživovací pokusy jsou 
marné. Jed určený pro Františku přes-
to zůstal v koupelně. Můžeme se jen 
domýšlet, proč ho nepožila. Čekala ji 
strastiplná cesta až do mauthausen-
ského podzemí smrti.55 

Když se o této události dozvěděl od 
Jiřího Ruty při hodině angličtiny Milíč 
Zelenka, domů již nešel. Vyřešil pro-
blém stejným způsobem jako jeho otec. 
I jemu kyanid draselný, cyankáli, po-
mohl vyřešit bezvýchodnou situaci. 
Téhož dne kolem 22.00 hodin objevili 
náhodní chodci v tzv. Husově háji nad 
domem čp. 1730 tělo neznámého mla-
díka. Na místo byli přivoláni policisté 
a lékaři. Zároveň byla vyrozuměna 
německá kriminální služba. Tělo pře-
vezli do německého Ústavu soudního 
lékařství a kriminalistiky. Bylo kon-
statováno, že jde o sebevraždu nezná-
mým jedem. Podle občanské legitima-
ce č. 69448, vydané 29. 1. 1940, bylo 
zjištěno, že se jedná o studenta Jana 
Zelenku.56 V zápisu ve školním kata-
logu VII. C (třídní prof. Eliška Blažko-
vá) libeňského gymnázia z 9. 7. 1942 
se lze dočíst: Klasifikace nebyla dokon

52  Protokol sepsaný v kanceláři 2. oddělení HŠ MNO hl. s Janou Zákouckou, nar. 7. 2. 1915 v Hnidousích, okr. Slaný, bytem Praha X, Podě-
bradova 16. VHÚ – VHA, f. 37, sign. 37-308-3/47.

53  Výpověď Josefa Chalupského učiněná na MNO v roce 1945 je součástí archivního fondu VÚA – VHA. Kopie v archivu autora.
54  Archiv autora, rozhovor s MUDr. Ladislavem Dopitou, bývalým okresním lékařem na Žižkově, 28. 6. 1988.
55  Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Z jeviště na popraviště, s. 111–112.
56  Podle zprávy Kriminálního oddělení – Všeobecné kriminální ústředny policejního ředitelství v Praze ze dne 18. 6. 1942. Kopie němec-

kého strojopisu. Archiv autora.

Oldřich Vosmík, řezník a ostrostřelec z Libně
  Foto: archiv autora
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čena. V druhém pololetí zameškal 176 
hodin. V poznámce: Dotaz o příčině 
nepřítomnosti vrácen poštou jako nedo-
ručitelný. Proto byl žák dnem 30. 6. 1942 
dle odst. 6. paragrafu 2 školního řádu 
vyškrtnut ze seznamu žáků.

Výslechy v Petschkově paláci vedly 
k zatýkání dalších osob, které posky-
tovaly parašutistům pomoc. Večer  
17. 6. 1942 už bylo pozatýkáno přes 
osmdesát lidí. 

Byty Moravcových i Zelenkových 
v Biskupcově ulici hlídala v dalších 
dnech protektorátní policie. Při vstupu 
do bytu Zelenkových byla 18. června 
zatčena Anna Šrámková. Následující-
ho dne byli zadrženi Rutovi, 22. června 

Fafkovi a Jan Sonnevend, 23. června 
Brychovi a Anna Malinová, 25. června 
Ludmila Soukupová a její sestra Marie 
Kovárníková, 26. června Terezie Kali-
berová a 3. července odborný učitel 
a náčelník sokolského okrsku Jaroslav 
Falta z České Skalice, člen ilegální 
organizace S-21-B. Největší pohromu 
pro Sokoly přinesl čtvrtek 9. červen-
ce 1942. V ten den si Gestapo odvedlo 
celou šestičlennou rodinu Nováko-
vých. Podle svědectví českého tlumoč-
níka na Gestapu Václava Václavíka 
byli Novákovi vyslýcháni nesmírně 
brutálně. Jestli se k něčemu dá přirovnat 
peklo, byly to výslechy právě rodiny 
Novákových.57 Zatýkání pokračovalo. 

Dne 13. července byli zatčeni Piskáč-
kovi, 14. červen ce Smržovi, Hejlovi, 
Oktábcovi a Khodlovi, 15. července 
Baumanovi, Staří a Rebcovi, 18. čer-
vence Kubicovi a Moravcovi z Kožojed, 
20. čer  vence Pecháčkovi. MUDr. Bře-
tislav Lyčka spolu s učitelem Fran-
tiškem Kotrbou se 21. července 1942 
při zatýkání v ouběnickém domě 
Ludvíka Vaňka zastřelili. Dlouho ne-
prozrazen zůstával Jaroslav Pechman, 
jenž ctil zásady ilegální práce. I pro 
něj si však nakonec Gestapo přišlo. 
Než mu v tom mohli jeho příslušníci 
zabránit, spolkl jed. 

Kvůli častým sebevraždám přísluš-
níků odboje začalo Gestapo používat 

57  Václav Václavík, nar. 5. 9. 1911 v Manětíně. Od roku 1935 u české policie. Spolu s dalšími přidělen jako tlumočník k řídící úřadovně 
Gestapa. Pracoval v Pannwitzově oddělení II G, v kanceláři vrch. krim. tajemníka Paula Blumberga. Stal se aktérem mnohých událostí, 
svědkem krutého zacházení. Začal pronásledovaným pomáhat, varovat před zatčením. Přímo z Petschkova paláce vynášel tajné mate-
riály. Později byla jeho „dvojí hra“ odhalena. V prosinci 1942 byl zatčen a v dubnu 1943 transportován přes Terezín do Mauthausenu, kde 
se v roce 1945 jako zázrakem dočkal svobody. Po únoru 1948 žil v emigraci. Zemřel v Manětíně dne 30. 9. 1998. Viz ČVANČARA, Jaroslav: 
Někomu život, někomu smrt, 1939–1941, s. 23–24; týž: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 223.

Mrtvý Jan Milíč Zelenka a oznámení o smrti jeho matky z Mauthausenu
Foto: archiv autora
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lsti. Zvonili u bytů maskovaní. Nej-
častěji vystupovali v montérkách jako 
muži od plynáren, jako listonoši, 
tramvajáci i pacienti. I tak docházelo 
k přestřelkám, jako např. při zatýká-
ní Oldřicha Frolíka.58 

Na základě jednání stanného soudu 
ze dne 29. září a 5. října 1942 odsoudil 
šéf řídící úřadovny Gestapa v Praze 
spolupracovníky a příbuzné parašutis-
tů skupin  ANTHROPOID, SILVER A, 
OUT DISTANCE a INTRANSITIVE v cel-
kovém počtu 294 osob k trestu smrti. 
V jejich nepřítomnosti – tedy bez mož-
nosti jakékoliv obhajoby. Jejich osud byl 
rozhodnut předem. V Mauthausenu byli 
usmrceni ve dnech 24. října 1942,  
26. ledna 1943 a 3. února 1944. Jejich 
popel byl vysypán na hromadu za tá-
borem. Parašutisté, Jan Zelenka, Jan 
Milíč a Marie Moravcová skončili na 
pitevním stole německého Ústavu soud-
ního lékařství a kriminalistiky. Jejich 
ostatky pak byly vhozeny do společné-
ho hrobu na hřbitově v Ďáblicích.

Sestra byla vězněna na Pankráci. 
Chodila jsem tam v určené dny s prádlem, 
ale nikdy mne k ní nepustili. Na Pankrá-
ci byla do 27. srpna a poté byla převeze-
na do Malé pevnosti Terezín. Napsala, 
že jí je moc zima. Poslala jsem jí deky. 
Byla jsem zoufalá, a tak jsem se ptala 
Richarda Bienerta, zda může něco udělat. 
Předem jsem ale tušila, že i když je mini-
strem vnitra, nezmůže nic. Pak dlouho 
nepřicházela žádná zpráva. Až začátkem 
roku 1943 jsem byla předvolána na pro-
tektorátní policii, kde mi byl stroze pře-
dán sestřin úmrtní líst. Víte, já se vás na 
něco zeptám: co to mělo všechno za 
smysl? Že Zelenka obětoval sebe a celou 
svou rodinou za svobodu Českosloven-
ska? Ne, zničil sebe, zničil svého syna, 
svou ženu – mou sestru. A pro co? Pro 
tuhle svoloč? Ne, zemřeli pro nic!59 

Možná až příliš silná, hořká slova Ze-
lenkovy švagrové. Smutek ženy na 
konci života lze chápat. Představa, že 
pro likvidaci jediného člověka, i když 
jednoho z nejmocnějších mužů nacis-

tického Německa, zahynula její sestra 
a spolu s ní stovky Čechů, je těžko 
pochopitelná. Jan Zelenka byl od sa-
mého začátku do operace ANTHRO-
POID hluboce zasvěcen. Bez lidí jako 
on by atentát nemohl být nikdy prove-
den. Stal se nejvýraznějším počinem 
čs. odboje za druhé světové války. Měl 
velký mezinárodní ohlas a významnou 
měrou přispěl k odvolání mnichovské 
dohody. Je to stále živá historie s vel-
kým morálním odkazem pro budoucí 
generace.

Výčet zásluh rodiny Zelenkových 
nebude nikdy úplný. Sám Jan Zelenka 
si byl vědom veškerého rizika. Vyros-
tl v duchu vlastenectví rozvíjeného 
sokoly a ctil vyšší mravní hodnoty, 
kvůli nimž byl ochoten riskovat i život. 
Úkol ANTHROPOIDU vnímal jako akt 
spravedlivé odplaty. 

Žádná smrt není špatná,  
předchází-li ji dobrý život.

Václav Matěj Kramerius

Stránka z mauthausenské Knihy zemřelých. Pod číslem 1109 Františka Zelenková, zastřelena 24. 10. 1942 podle stanného práva. Zdroj: NA

58  Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt, 1941–1943, s. 178.
59  Archiv autora, rozhovor s Marií Palátovou, sestrou Františky Zelenkové, 16. 5. 1988.
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