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ŽIVOTNÍ POUŤ JANA KUBIŠE

Rodiče Jana Kubiše – František a mat-
ka Kristina, roz. Mitisková, oba řím-
skokatolického vyznání – žili v obci 
Dolní Vilémovice v  jihovýchodní 
části Českomoravské vysočiny, asi 
deset kilometrů od Třebíče. Otec, 
vesnický švec, dodával hotovou obuv 
do Třebíče. Rodiče byli chudí, vlast-
nili menší domek s několika pruhy 
pole. Měli čtyři děti. Nejstarší Rudolf 
byl krejčím v Třebíči. Jan se narodil 
24. června 1913. Dcera Františka, 
zvaná Fanda, byla provdána za stola-
ře Rudolfa Právce, bytem v Dolních 
Vilémovicích čp. 79. Nejmladší byl 
Jaroslav. Po jeho porodu matka zemře-
la. Otec se znovu oženil s vdovou 
Marii Dusíkovou, roz. Čechovou. Spo-
lu měli čtyři děti: Marii, Vlastu, Jitku 
a Františka, jenž se narodil 16. března 
1928. Při nelehké obživě byly děti vy-

chovávány k českému vlastenectví, 
víře a střídmosti. Jakmile si odbyly 
školní docházku, odcházely do života 
pracovat, pomáhat živit rodinu. 

Marie Dusíková si z prvního man-
želství přivedla čtyři děti: Rudolfa 
Dusíka-Žanka, který potom působil 
u cirkusu Kludský, Antonína, který se 
stal zedníkem, a dcery Josefu a Fran-
tišku. Mezi Františkou a nevlastním 
otcem Františkem Kubišem vznikl 
vztah, z něhož se narodil Josef Dusík.1 
František Kubiš se k otcovství přiznal. 
S dcerou své druhé manželky nebyl 
pokrevně příbuzný. Nemohlo se tedy 
jednat o incestní vztah, jak jej v září 
1942 škodolibě označilo Gestapo.2 

Jan Kubiš navštěvoval školu v Dol-
ních Vilémovicích. V roce 1920 si jej 
k sobě vzali Josef Mitiska a jeho ses-
tra Bernarda, sourozenci zemřelé 
matky, kteří žili v nedalekém Ptáčově. 
U nich zůstal do svých čtrnácti let. 

Pak odešel za prací. Ve Slavíčkách 
dělal čeledína, ve Studenci pečoval 
o zemědělská zvířata. Od roku 1933 
byl zaměstnán jako kočí v lese, poté 
jako topič v nedaleké cihelně. V té 
době jej oslovila idea křesťansko-so-
ciálně tělocvičného odboru zvaného 
Orel. Stal se jeho aktivním členem.3 

Vojenskou základní službu nastou-
pil dne 1. října 1935 u 9. roty jihlav-
ského pěšího pluku 31 Arco. Po absol-
vování poddůstojnické školy byl  
1. říj na 1936 povýšen na svobodníka 
a 1. září 1937 na desátníka. Mohl ode-
jít do civilu, avšak 1. října 1937 byl 
přijat na dobu dvou let jako déleslou-
žící poddůstojník. Dne 15. října 1937 
byl přesunut k pěšímu pluku 34 v Opa-
vě, 1. února 1938 povýšen do hodnos-
ti četař-délesloužící a 15. dubna 1938 
převelen k 3. rotě Strážního praporu 
XIII. pěšího pluku 15 v Jakartovicích, 
exponované jednotce nasazené k stře-

TenTando SuperabimuS – 
odv ahou z v ítěz íme
Životní příběh Jana Kubiše, parašutisty, který bojoval a zemřel za správnou věc
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1  Syn Františka Kubiše a Františky Dusíkové, tj. dcery druhé manželky Františka Kubiše Marie Dusíkové z jejího prvního manželství – 
Josef Dusík – se narodil 21. 2. 1922. Jak vyplývá z poručenského spisu Okresního soudu v Třebíči, František Kubiš své otcovství přiznal 
a potvrdil svým podpisem dne 27. 3. 1922. Státní okresní archiv Třebíč, fond (dále jen f.) Okresní soud Třebíč, sp. zn. P 40/22.

2  Srov. Závěrečná 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).

3  Křesťansko-sociálně tělocvičný odbor Orel vznikl na I. všeobecném sjezdu katolíků v Olomouci v květnu 1909 na základě předchozích 
iniciativ Msgre. ThDr. Jana Šrámka jako široká reakce na tehdejší netolerantní vztah vedení Sokola k těm, kteří byli nábožensky aktiv-
ní a z těchto důvodů byli ze Sokola vylučováni.

Jedna z největších postav českých moderních dějin, ztělesnění odvahy 
a vlastenectví. Hrdina, který spolu s kolegou a kamarádem Josefem Gabčíkem 
uskutečnil atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 
a navždy tak vstoupil do světové historie. 
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Stojící matka Kristina Kubišová, roz. Mitisková, 
s Františkou, babička s Jaroslavem, vlevo 
(rozmazaný) Jan Kubiš, vpravo Rudolf 
Na fotografii vpravo otec František Kubiš 
v přífrontovém lazaretu CK rakousko-uherské 
armády

Jan Kubiš v roce 1927

Vojáci-rodáci: zleva Arnošt Palát, František 
Pokorný a Jan Kubiš
Vpravo poddůstojnická škola v Jihlavě v roce 
1936, Kubiš stojící první zleva
Dole příslušníci 9. roty III. praporu jihlavského 
pěšího pluku 31  Arco na koupališti ve Znojmě. 
Jan Kubiš ve druhé řadě první zleva. Někteří 
Češi, většinou však Němci.

Foto na této straně: archiv autora
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Svatba Rudolfa Kubiše a Marie, roz. Kučerové
 Foto: archiv autora

Anglie, věž zámku v Cholmondeley. Ještě 
v uniformách z Francie. Nové osudy začínají.
  Foto: archiv autora Dopis bratrovi Rudolfovi z 27. 12. 1940. Nikdy nebyl doručen. Foto: archiv autora

Stanový tábor v Cholmondeley, 28. říjen 1940 – den výročí ČSR. Uprostřed Kubiš a Gabčík.  Foto: archiv autora
Čs. vojenská posádka v Moreton Paddox. Defilé před prezidentem Benešem. Rotný Kubiš pochoduje se standartou.  Foto: archiv Václava Málka
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žení výstavby čs. opevnění. Nejdříve 
byl velitelem družstva, poté zástup-
cem velitele strážní roty Strážního 
praporu v Litultovicích. Krátce půso-
bil jako instruktor v plukovní poddů-
stojnické škole.4 

Četař Kubiš prodělal obě mobilizace. 
Po Mnichovu s ním byl závazek k dal-
ší činné službě rozvázán. V listopadu 
1938 se vrátil domů a začal opět pra-
covat jako topič v cihelně. Po německé 
okupaci se nedokázal smířit s protek-
torátními poměry. Dne 16. červ na 1939, 
vyzbrojen granátem, přešel ilegálně 
hranice do Polska. Ve svém válečném 
deníku o tom píše: Nezapomenu nikdy 
toho dne, neb jsem přecházel toho dne 
přes lesy od rána 4 hod. do 3 hod. odpo-
ledne. Byla to dost nebezpečná cesta, 
neb již v tom čase hranice mezi Polskem 
a námi byly hustě hlídány německými 
financi a lidmi Němci tam nastrčenými. 
[…] Při přecházení lesa jsem se sešel 
s jedním hajným, jmenoval se Ručka. 
Poznal jsem v něm dobrého vlastence 
a tak jsem mu granát, který mě měl 
chránit, daroval. Byl jsem jím poslán do 
vesnice Morávka ke kováři Slavíčkovi, 
neb to byl stoprocentní vlastenec. Jemu 
jsem se mohl svěřit se svým úkolem. 
Milerád mi v té věci posloužil. Prodal mi 
dvě motyky a radu, jak se mám vymluvit 
v případě, že bych byl chycen. Hlavní 
bylo pro mne, že mi ukázal, kde jsou 
vedeny hranice. Přechod byl hladký, neb 
jsem věděl, jak se zařídit postupem lesem. 
Když jsem přicházel k první polské ves-
nici Rieka, zjistil jsem, že jsem úplně 
promoknutý a polobotky plné vody. 
Zašel jsem do příbytku […]. Ukázali mi 
na domek, kde bydlí financ. Šel jsem tam. 
Jakmile jsem řekl, že jsem utekl a chci 
vstoupit do čs. armády, ihned se stal 
mým přítelem. Dal mi jíst, půjčil mi svou 
volnou uniformu a moje šaty dal sušit.5

K vznikající čs. jednotce v Malých 
Bronowicích se dostal přes Krakow. 
Navzdory veškerým politickým i or-
ganizačním potížím dodržovala hrst-

ka dobrovolníků vojenský řád, preci-
zovala služební předpisy. Vojenským 
táborem zněly striktní povely, duněl 
pochodový krok. Kubiš byl zařazen 
k 1. rotě. 

V sobotu 29. července 1939 se spolu 
s dalšími 450 dobrovolníky nalodil na 
polskou loď M/S Chrobry mířící do 
Francie, aby podepsal pětiletý závazek 
ke vstupu do francouzské Cizinecké 
legie.

QUO VADIs? 

V deníku o tom Kubiš s trpkostí píše: 
Bylo nám všelijak, když za námi zavře-
li most a my zůstali odříznuti od pevni-
ny na tvrzi, kde nebylo nic lepšího než 
ty štěnice, kterých tam bylo tolik, že by 
s nimi mohli zabarikádovat ulici.

Ve středu 9. srpna 1939 vypluli z pří-
stavu Marseille přes Středozemní moře 
do Oranu (arabsky Wahrán), druhého 
největšího města Alžírska. Kubiš po-
znal, co je africké horko, poprvé v ži-
votě spatřil Araby a zahalené Arabky. 
Nočním vlakem a posléze vojenskými 
kamiony pokračoval přes Sidi-bel-
-Abbès do vnitrozemí do města Saida 
a Ain el Hadžar, což bylo jedno z vý-
cvikových středisek Légion Étrangére. 
Čekal proslulou směs železné kázně, 
disciplíny a barbarsky krutých trestů. 
Setkal se však s nepochopitelnou le-
žérností, volností. O to více si uvědomil, 
že posláním Cizinecké legie je obhajo-
vat především francouzské koloniální 
zájmy. Málokoho z Francouzů zajíma-
lo, že Čechoslováci se chtějí utkat jen 
s jediným nepřítelem. 

Naštěstí služba v Cizinecké legii 
netrvala dlouho. Když v pátek 1. září 
1939 německá bitevní loď Schleswig-
-Holstein začala ostřelovat polskou 
základnu na poloostrově Wester platte, 
začal největší válečný konflikt v ději-
nách lidstva. 

O napadení Polska a vypuknutí války 
se Kubiš tak jako většina ostatních 

dozvěděl až 3. září. Pravděpodobně 
žádný z Francouzů nechápal, proč se 
muži ze země v srdci Evropy tak radují. 
Naštěstí – podle československo-fran-
couzské dohody – byl Kubiš s ostatními 
ze svazku Cizinecké legie uvolněn.6

Již 24. září 1939 se vrátili zpět do 
Marseille, odkud pokračovali do jiho-
francouzského města Agde. Zde se 
začala organizovat čs. zahraniční 
armáda. Kubiš byl prozatím zařazen 
ke 4. rotě čs. pěšího pluku 2, avšak za 
necelý měsíc byl ustanoven účetním 
11. roty čs. pěšího pluku 1.7

Čechoslovákům, vesměs bývalým 
důstojníkům a poddůstojníkům, zvyk-
lým kázni, čistotě a pořádku, citelně 
scházel vodovod a kanalizace. Muse-
li se smířit se skutečností, že i splaš-
ky se zde vylévaly rovnou na ulici.

Francouzská vojenská správa do-
dávala čs. jednotce jen provizorní 
výstroj – uniformy všech druhů, ve-
směs zbytky stejnokrojů z první svě-
tové války, a rovněž čapky zvané képí, 
kvůli kterým si Čechoslováci mezi 
sebou žertovně říkali „poštmistři“. 
Kvalitních bot byl rovněž nedostatek 
a někteří si museli dokonce vystačit 
s dřeváky. 

Dne 22. prosince 1939 byl Jan Kubiš 
povýšen do hodnosti rotného. Spolu 
s kamarádem Josefem Gabčíkem, 
s nímž se znal již z Polska, si koupili 
jízdní kola, na kterých jezdili po za-
městnání do města. Nudné ospalé 
Agde jim nenabízelo větší povyražení 
než karty, laciné víno a náruč žen.

Před Velikonocemi 1940 byl Kubiš 
přesunut ke dvacet kilometrů vzdá-
lené posádce v Pézenas. Řádnou do-
volenou chtěl spolu s Gabčíkem trávit 
u jedné české rodiny, ale z důvodu 
silného nachlazení byl více než tři 
týdny hospitalizován v nemocnici 
v Nancy.

Napadením Belgie, Holandska, Lu-
cemburska a posléze Francie začala 
válka na Západě. Čs. pěší pluk 1 byl 

4  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA), f. Kvalifikační listiny, kvalifikační listiny Jana Kubiše.
5  Archiv autora, kopie deníku Jana Kubiše, kapitola Polsko, s. 4.
6  Tamtéž, kapitola Afrika, s. 12. 
7  VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, kvalifikační listiny Jana Kubiše.
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včleněn do svazku 23. francouzské 
divize. Ve dnech 11. a 12. června 1940 
směřoval na místo bojového určení. 
Jeho příslušníci včetně Kubiše se 
střetli s nepřítelem u Coulommiers, 
asi čtyřicet kilometrů východně od 
Paříže. Pluk byl posílen dvěma prapo-
ry a jednou ženijní rotou 126. fran-
couzského pluku. Po krátkém boji 
s nepřítelem přišel v pozdních večer-
ních hodinách rozkaz k ústupu. Dřív 
než jeho příslušníci stačili zaujmout 
nové obranné postavení, přišel další 
rozkaz: přesunout se rychlým pocho-
dem k břehům Seiny. Zatímco fran-
couzští ženisté ničili předčasně mos-
ty, Čechoslováci, kryti palbou svých 
druhů, se museli přes řeku dostat 
všemi nouzovými prostředky. Nepřá-
telská palba a neustálé nálety jim 
způsobily značné ztráty. Ale ty utrpěl 
i nepřítel! Přesto jeho jednotky pře-
kročily řeku Loiru. V manévru a ob-
chvatu byla síla nepřítele. Kolem 
města Gien se rozpoutaly těžké boje. 
Jak čelit lavině oceli a ohně? Obranu 
Francie Čechoslováci chápali jako boj 
za svobodu vlastního národa. Vojáci 
obou nasazených čs. pluků byli plni 
odhodlání. Avšak tím, jak se někteří 
Francouzi bezhlavě vzdávali, dostá-
vali Čechoslováky do čelní i boční 
palby.8

Situace nabírala nevyhnutelný spád. 
Kubišův deník hovoří jasnou řečí: 
Nesnídali jsme. Neobědvali, ale zato jsme 
pocítili nepřítele, který již měl zjištěno, 
kde jsme, a spustil na nás dělostřeleckou 
palbu šrapnelů, která trvala přes hodi-
nu. Granáty, jeden za druhým, nám 
práskaly nad hlavami […]. Celé odpole-
dne mluvily za nás naše kulomety. Blížil 
se večer a palba neustávala. V 9 hodin 
večer přišel rozkaz k ústupu […]. Měl 
jsem dost těžkou práci udržet družstvo 
na místě: pomáhal mně k tomu jen stře-

lec, ten byl trochu odvážný. Ostatní 
nestáli za nic […]. A tak jsme se dali na 
pochod. Na této cestě jsem viděl mnoho 
zohyzděných mrtvol, nezapomenutelné 
obrazy. Byl jsem také unavený, ale po 
50 km jsem si vynutil v sobě zpěv a ně-
jaké humory, a tak jsem zapomínal na 
únavu.9

Francie kapitulovala! Existovalo 
reálné nebezpečí, že Francouzi Če-
choslováky vydají vítězným Němcům. 
Náčelník Čs. vojenské správy generál 
Sergěj Ingr všechny povzbudil: Jaké-
koliv příměří, kapitulace je pro Čecho-
slováky nepřijatelná. Hlavní voj čs. 
jednotek musí co nejrychleji dosáhnout 
jihofrancouzského pobřeží.10 Šlo o kaž-
dou hodinu, o každou minutu. Na-
štěstí britská admiralita k záchraně 
Čechoslováků vyslala lodě do jiho-
francouzských přístavů. Jan Kubiš 
se se svými vojáky dostal přes Bè-
ziers do přístavu Sète, kde však 
museli odevzdat veškerou výzbroj 
a výstroj. 

V Sète jsme čekali přes noc. Večer 
jsme odevzdávali zbraně. Já jsem měl 
pušku a pistoli. Rozhodl jsem se s rot-
ným Gabčíkem, že si pistole necháme. 
Báli jsme se ale prohlídky a tak jsme 
přišli na nápad dobře je uschovat. Se-
hnali jsme si nůž na otevírání konzerv 
a odešli úplně do blízkosti moře, aby 
vlny moře přehlušily naši práci. Ote-
vřeli jsme dno polní láhve a tam jsme 
uložili obě pistole.11

Nalodili se na egyptskou loď Rod 
el Farag a přes britskou válečnou 
základnu Gibraltar se připojili k mo-
hutnému britskému konvoji lodí, 
chráněnému mateřskou letadlovou 
lodí a čtyřmi torpédoborci. Přes At-
lantik se vydali k britským břehům. 
Byli posledním transportem z pora-
žené Francie. V pátek 12. července 
1940 přistáli v Liverpoolu. 

NA PŮDĚ AlBIONU

Když pochodovali hlavní liverpoolskou 
třídou, britské Times přinesly článek: 
Velká Británie je hrdá, že může přivítat 
tyto neohrožené čs. jednotky.12 Čecho-
slovákům se všude dostávalo milého 
uvítání. Přišli z rozvrácené Francie 
do Velké Británie – do země rozhod-
nuté bránit se nepříteli všemi pro-
středky. Říkalo se, že v tradici Britů 
a Anglosasů je, že dílčí neúspěchy jsou 
motivací. Prohrávají bitvy, aby válku 
nakonec vyhráli… 

Prvním domovem Čechoslováků 
v Anglii se stalo stanové městečko 
Cholmondeley v hrabství Cheshire. 
Bylo tristní, že z celkového počtu 13 
614 osob prezentovaných ve Francii 
jich dorazilo do Anglie necelých 5000. 
Počty neodpovídaly ani slabé brigádě. 
Navíc, čs. jednotku opustila skupina 
539 nespokojenců z řad komunistů 
a španělských interbrigadistů. Aby 
povzbudil morálku, Cholmondeley 
několikrát navštívil prezident dr. Ed-
vard Beneš. V sobotu 20. července 1940 
přišla dobrá zpráva: Velká Británie 
konečně uznala čs. exilovou vládu! 

Dne 12. srpna 1940 plukovník Jan 
Kratochvíl vyznamenal Jana Kubiše za 
odvahu a za mimořádné bojové záslu-
hy ve Francii francouzským válečným 
křížem Croix de Guerre a Čs. válečným 
křížem 1939: Jako zástupce velitele čety 
dne 18. 6. 1940 kryl s družstvem ústup 
čety. Projevil za velmi obtížné situace 
v silné nepřátelské palbě odvahu a klid, 
splnil svůj úkol velmi dobře.13 Po reorga-
nizaci zbytku armády a vzniku 1. čs. 
smíšené brigády sloužil Jan Kubiš jako 
zástupce velitele 1. čety 3. roty pěšího 
praporu 1. V Moreton Paddox poblíž 
Leamington Spa mu prezident Beneš 
9. prosince 1940 připjal druhý Čs. vá-
lečný kříž 1939.14 Kubiš spolu s Gabčí-

8 Archiv autora, rozhovor s Jaromírem Sedlákem, 24. 7. 1987, a JUDr. Bruno Steinerem, duben 1988.
9  Tamtéž, kopie deníku Jana Kubiše, s. 22–44.
10  Tamtéž, rozhovor s plk. Rudolfem Krzákem v Praze, 12. 11. 1987.
11 Tamtéž, kopie deníku Jana Kubiše, s. 46. 
12  Tamtéž, rozhovor s plk. Rudolfem Krzákem v Praze, 12. 11. 1987.
13  VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, kvalifikační listiny Jana Kubiše.
14  Tamtéž.
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kem, rovněž vyznamenaným, podali 
žádost o převelení k letectvu. Oba 
s přáním stát se palubními střelci. Ale 
žadatelů bylo mnoho. Nebyli přijati.15 
O Vánocích 1940 napsal Kubiš bratro-
vi Rudolfovi dopis, který ale nemohl 
být odeslán. Až po válce se dostal do 
Dolních Vilémovic, nikoliv ovšem k Ru-
dolfovi, ale k vzdáleným příbuzným. 
Dnes bych rád věděl, co asi o mně říká 
otec, zdali je na mne hrdý, že jsem se 
zúčastnil odboje a tak zastoupil rodinu 
a naši vesnici.16

Ve chvílích volna s kamarády navště-
vovali kino. Ve středu 7. srpna 1940 
spolu s Josefem Gabčíkem a Václavem 
Málkem, krajanem z Okřišek u Třebí-
če, navštívil Shakespearovo divadlo ve 
Statfordu. Dovolenou strávili v Londý-

ně, v Nantwichi a Whitchurchi. Právě 
v tomto městě se seznámili s rodinou 
Ellisonových, respektive s děvčaty 
Ednou a Lornou. Několikrát je navští-
vili a čile s nimi korespondovali.

Od 2. do 28. února 1941 Kubiš absol-
voval rotmistrovský kurz a 7. března 
byl povýšen na rotmistra pěchoty. Jeho 
velitel pplk. Antonín Barovský17 v ná-
vrhu na povýšení 14. března 1941 
uvedl: […] vědomosti a schopnosti ve-
litelské velmi dobré, schopen velet pěší 
i kulometné četě, schopný a výkonný 
i jako účetní setniny. Jako zástupce 
velitele pěší čety od 12. 8. 1940 osvědčil 
se výtečně a školu rotmistrů absolvoval 
jako 8. ze 32 s prospěchem výtečným.18

Podobné hodnocení si vysloužili 
i mnozí další. Nebylo tedy divu, když 

zpravodajští důstojníci Karel Paleček19 
a Jan Krček20, organizující nábor mužů 
pro zvláštní úkoly, oslovili Otmara 
Riedla, Františka Pavelku, Josefa Gab-
číka, Karla Svobodu, Leopolda Musila, 
Václava Málka a další. Do širšího vý-
běru byl zapsán i Jan Kubiš. Ve dnech 
15. srpna až 13. září 1941 absolvoval 
sabotážní kurz (STS-26) ve Skotsku 
a ve dnech 14.–20. září 1941 výcvik 
v seskoku padákem (STS-51) na letišti 
Ringway u Manchesteru. 

MUŽEM PrO ZVlÁŠTNÍ ÚKOlY

V centru Londýna, v ulici Bayswater 
Road nedaleko Hyde Parku, se nachá-
zí velká cihlová budova Porchester 
Gate 3-8. V prvním a šestém patře 

15  Archiv autora, rozhovor s plk. let. Richardem Husmannem (Filip Jánský), září 1987.
16  Tamtéž, kopie dopisu Jana Kubiše, 23. 12. 1940.
17  Pplk. pěch. Antonín Barovský (vlastním jménem Antonín Zeman), velitel 1. pěšího praporu 1. čs. smíšené brigády ve Velké Británii.
18  VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, kvalifikační listiny Jana Kubiše.
19  Mjr. Karel Paleček, nar. 28. 1. 1896 v Plzni. V roce 1938 velitel předsunuté agenturní ústředny VONAPO. Spolu s dalšími důstojníky Pá-

trací skupiny zpravodajského oddělení hl. štábu odletěl 14. 3. 1939 do Velké Británie. Od května 1939 do června 1940 působil ve funkci 
zástupce velitele zpravodajské ústředny KAREL ve Francii. Po porážce Francie pokračoval v činnosti II. odboru MNO v Londýně. V září 
1940 byl v hodnosti majora zařazen do funkce přednosty šifrové skupiny 1. oddělení. Později velitel tzv. Zvláštní skupiny D.

20  Mjr. gšt. Jan Krček, nar. 8. 6. 1901 v polském Přemyšlu. Tzv. druhým transportem ze SSSR se přes Oděsu dostal v roce 1940 do Francie. 
Byl ustanoven velitelem 3. praporu 1. čs. divize. Zúčastnil se bojů na severním břehu Seiny a u Gien, kde vojáci pod jeho velením zadr-
žovali postup německých vojsk. V Anglii se stal velitelem 3. roty 1. pěšího praporu 1. smíšené brigády. Od poloviny března 1941 ustano-
ven přednostou 2. oddělení (zpravodajského) velitelství 1. čs. smíšené brigády. 

Pondělí 9. 12. 1940, prezident dr. Edvard Beneš vyznamenává Kubiše Čs. válečným křížem 1939
Vpravo Winston Churchill, naděje nejen Britů  Foto: archiv autora
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a dalších prostorech byly přísně uta-
jované kanceláře a pracovny II. zpra-
vodajského odboru Ministerstva ná-
rodní obrany. Právě v této budově byli 
přijímáni, případně i doškolováni 
parašutisté před odesláním do ope-
race.

Podle úředního záznamu z 3. října 
1941 tu šéf II. zpravodajského odboru 
plk. gšt. František Moravec za přítom-

nosti pplk. Josefa Bartíka, mjr. Karla 
Palečka a mjr. gšt. Jana Krčka přijal 
rotmistra Gabčíka a rotného Karla 
Svobodu a řekl jim: Jsou v Praze dvě 
hlavní osoby, které reprezentují toto 
vybíjení. Je to K. H. Frank a Heydrich, 
nově příchozí. Podle našeho názoru, 
jakož i našich vedoucích osob, je třeba 
pokusit se o to, aby jeden z nich za to 
zaplatil…21

Oba, jak Gabčík, tak Svoboda, již 
absolvovali kurz útočného boje ve 
Skotsku. Následoval parašutistický 
výcvik. Avšak tehdy nastala nečeka-
ná změna. Dne 5. října 1941 se Svobo-
da při cvičném seskoku z uvázaného 
balonu (již v závěrečné fázi výcviku) 
zranil na noze a v obličeji tak, že čás-
tečné ochrnul a musel být hospitali-
zován. Z tohoto důvodu byl z progra-

Plk. Antonín Barovský – Zeman, mjr. Jan Krček v uniformě předválečného kapitána a mjr. Karel Paleček  
Foto: archiv Václava Málka, Eduarda Stehlíka a autora

Plk. gšt. František Moravec. Na fotografii ze sportovního dne zcela vpravo budoucí parašutisté František Pospíšil, Čestmír Šikola a Jan Kubiš. 
Foto: archiv autora a Václava Málka

21  VÚA – VHA, f. 37, sign. 37-308-3/1.
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mu ANTHROPOID vyčleněn. Gabčík 
místo něho doporučil kamaráda Ku-
biše. Temperamentnímu a nápadité-  
mu Gabčíkovi byl solidní, rozvážný 
a k akci plně odhodlaný Kubiš ideál-
ním partnerem. Dne 7. října Moravec 
návrh schválil.22 

Mjr. gšt. Emil Strankmüller, šéf 
ofenzivního zpravodajského odboru 
MNO a Moravcův zástupce, po letech 
vzpomínal: Kódová označení operačních 
skupin zásadně určovali Britové. O Hey-
drichovi, tedy o cíli ANTHROPOIDU bylo 
definitivně rozhodnuto nikoliv již 3. 10., 
ale až postupnou analýzou situace v Pro-
tektorátu. Svou roli zde sehrála touha 
po odplatě, nejen z řad vojáků, ale z řad 
domácího odboje, konkrétně sokolstva, 
a rovněž zájem Spojenců.23

O Kubiše a Gabčíka začali pečovat 
britští zpravodajští důstojníci Velitel-
ství zvláštních operací (SOE) Peter 
Wilkinson, Alfgar Hesketh-Prichard, 
Francis E. Keary, Dods-Parker a další. 

Ve dnech 14. až 18. října se oba 
parašutisté znovu vrátili na skotskou 
severozápadní vysočinu, do Arisaigu. 
V drsné přírodě, jako stvořené pro 
speciální výcvik, se zdokonalovali 
v tvrdém, přesném a energickém 
jednání. V prvních dvou dnech byl 
jejich výcvik pod vedením britských 
kapitánů Sykese a Bushe zaměřen 
především na střelbu. I v dalších 
dvou dnech byli v péči Britů – kapi-
tána Fairbairna a majorů Clarka 
a Woodse, specialistů na výbušniny. 
V jejich hodnocení se psalo: Během 
této doby prošli požadovaným výcvi-
kem, jak jej předepsal kapitán. V této 
souvislosti se jim dostalo určité praxe, 
která prokázala, že síla a přesnost 
jejich hodů je vynikající. Byly provede-
ny dva noční úkoly. Chyby prvního už 
nebyly ve druhém, kromě mírné váha-
vosti pohybů, ale jejich práce za velmi 
těžkých podmínek byla velmi důsledná. 
Bez ohledu na to, jaký byl jejich výcvik, 

prokázali velikou cílevědomost a nad-
šení a byla radost s nimi pracovat. 
Vynikající dvojice.24 V dalším britském 
dokumentu se můžeme dočíst: Prak-
tické zkoušky prokázaly, že útok musí 
být proveden v zatáčce, kde je nutné 
zpomalit. Z tohoto důvodu bylo frek-
ventantům doporučeno, aby se poku-
sili získat práci, například jako meta-
ři. Tři bomby a zbraně by měli ukryté 
v popelnici. Zvažovalo se, že budou 
vrženy dvě bomby, první měla být vr-
žena na předek vozidla tak, aby zabila 
šoféra a přinutila vůz k zastavení. 
Druhá bomba měla být vržena z boku, 
aby zasáhla zadní část auta. Zároveň 
č. 2 měl zahájit palbu ze stengunu nebo 
pistole. Bomba, typu Mills měla být 
vržena číslem 1, kdyby Heydrich nebyl 
ještě mrtev. Jelikož se na kontaktní 
bombu nelze spoléhat, poslední kon-
taktní bombu měl mít č. 2 v záloze pro 
případ, kdyby prvotní úkol selhal. 
V případě neúspěchu s bombami má 

22  Archiv autora, rozhovor s plk. Vladimírem Maděrou na Velehradě, 6. 5. 1988.
23  Tamtéž, rozhovor s plk. Emilem Strankmüllerem v Kovářově, 7. 11. 1987.
24  The National Archives (TNA) London, f. HS 4/39, Detailed report on operation ANTHROPOID.

Jan Kubiš a Josef Gabčík – poslední snímek před odletem do operace. Londýn 18. 12. 1941.  Foto: archiv autora
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skupina zabít Heydricha zblízka, svý-
mi automatickými pistolemi typu Colt 
38 Super-Auto. Oba prohlásili jasně, 
že nebude-li akce zcela úspěšná, chtě-
jí sdílet smrt s Heydrichem.25

Od 8. listopadu 1941 prakticky až 
do odeslání do operace oba parašu-
tisté trávili čas v jižní Anglii, na čs. 
zdokonalovací stanici (STS-2) v osa-
mělém zámečku Bellasis u Dorkingu. 
Zde definitivně končil „veselý život 
vojenský“ a pokračovala drsná škola 
parašutistů. 

V londýnské budově Porchester 
Gate podepsali Kubiš a Gabčík v pon-
dělí 1. prosince 1941 dokument toho-
to znění: Můj úkol tkví v zásadě v tom, 
že společně s jiným příslušníkem čes-
koslovenské armády budu odeslán do 
vlasti, abych v čase, na místě a v situ-
aci, která se podle našeho zjištění na 
místě a za daných okolností bude zdát 
nejvýhodnější, provedl nějakou sabotáž-
ní nebo teroristickou akci, tak účinnou, 
aby měla patřičný ohlas jak doma, tak 
za hranicemi Československé republiky. 
Učiním podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí vše, abych tento úkol, k jehož 
provedení jsem se dobrovolně přihlásil, 
úspěšně splnil.26

S palcem nahoru absolventi rot mistrovské školy: 
Kubiš, Rudolf Urban a Bohuslav Grabovský
Vpravo Jan Kubiš s britskou puškou Lee-Enfield

Foto: archiv autora

25  Tamtéž.
26  VÚA – VHA, f. 37, sign. 37-308-3/1.
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V neděli 28. prosince 1941, těsně 
před odletem, každý zvlášť sepsal svou 
poslední vůli, jejímž vykonáním po-
věřili rodinu Ellisonových.27

„GO!“

V noci na pondělí 29. prosince 1941 oba 
parašutisté opustili letoun. Namísto 
prostoru Ejpovice-Kyšice (jižně od 
Plzně) však přistáli nedaleko Prahy, 
na západním okraji obce Nehvizdy. Na 
sněhem pokryté, zmrzlé oranici. Jedi-
ný, kdo oné noci sledoval přistání pa-
dáků v Nehvizdech, byl místní občan 
František Kadleček. Po válce vypově-
děl: Jeden padák klesl blízko osamělé 
zahradnické budky, druhý byl výše 
a snesl  se mnohem dále. Třetí padák 
přistál poblíž hřbitova.28 Vojáci brzy 
poznali, že se ocitli v bezlesé rovině, 
že zde cosi nehraje. Byli však dobře 
vycvičeni a uměli si poradit. V zahrad-
nické budce ukryli padáky a materiál. 
Gabčík, jenž si vykloubil palec a po-
chroumal kotník na levé noze, nuceně 
odpočíval. Iniciativu převzal Kubiš. 
Ráno zaklepal na dveře místní fary. 
Pravil, že se vrací z práce v Říši a za-
bloudil. Římskokatolický farář Fran-
tišek Samek29 mu na mapě ukázal, kde 
se nachází. Navíc ho odkázal na náčel-
níka Sokola Františka Kroutila.30 Od 
něho získali parašutisté kontakty 
v Horoušanech a Šestajovicích. Nejdří-
ve ale odjeli vlakem do Rokycan a Plz-
ně, na záchytné adresy z Londýna.

V neděli 4. ledna 1942 a v dalších 
dnech za pomoci sokolů bývalé Ba-
rákovy župy Břetislava Baumana31, 

Ronald C. Hockey a krédo TENTANDo SUPERABIMUS (odvahou zvítězíme) na kabině jeho 
čtyř motorového letounu Handley-Page Halifax Mk II/srs. 1a L9613 (NF-V), z něhož byly vysazeny 
operační skupiny ANTHRoPoID, SILVER A a SILVER B  Foto: archiv autora

27  Tamtéž.
28  Archiv autora, záznam o svědectví Františka Kadlečka, zaznamenaný Jaroslavem Andrejsem, 1946.
29  František Samek, nar. 30. 4. 1892 v Třebíči. Římskokatolický farář farního kostela sv. Václava v Nehvizdech. V době zatýkání nepod lehl 

psychóze a nic neprozradil. Zemřel v Nehvizdech 25. 6. 1961.
30  František Kroutil, nar. 21. 5. 1905 v Nehvizdech. Jeho starší bratr Antonín, starosta Sokolské župy Blanické, člen výboru ČOS, byl  

8. 10. 1941 v akci „Sokol“ deportován do KT Auschwitz, kde 6. 2. 1942 zahynul. Kroutil se po válce o své činnosti zmínil jen letmo. Po 
únoru 1948 se jako živnostník stal trnem v oku závistivců. Pekařství mu bylo odňato a skončil jako dělník v cihelně. Aby se vyhnul 
další perzekuci, utekl v roce 1951 za hranice. V New Yorku později pracoval v restauraci Jaroslava Vašaty. Byl jmenován čestným členem 
Čs. Sokola v zahraničí. Zemřel ve švýcarském Aarau 26. 11. 1975. Archiv autora, rozhovor s bývalými sokolskými činovníky prof. Vladi-
mírem Vokálkem a Viktorem Hellerem v Praze, 13. 12. 1989, a s Hanou Peškovou v Nehvizdech, 5. 4. 2012.

31  Břetislav Bauman, nar. 3. 12. 1905 v Horoušanech. Jeho prarodiče byli Němci z tzv. Sudet. Vyučil se mlynářem u strýce Baumana v Chu-
domeli. Zemědělec, majitel hospodářského stavení, pozemků a rybníka v Horoušanech. Vlastnil mlýn, který ale neprovozoval, spíše 
rolničil. Byl aktivním sportovcem, hrál ochotnické divadlo. Dne 28. 2. 1939 uzavřel sňatek s Emilií, roz. Basařovou, nar. 17. 2. 1916 
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Jaroslava Starého32 a dalších přepra-
vili všechny tř i padáky, pryžové 
přilby, popruhy, lopatky, plechové 
krabice se zbraněmi, výbušninami 
a další materiál od zahradníka An-
tonína Sedláčka do opuštěného lomu 
nedaleko Horoušan. Odtud byl ma-
teriál postupně přepraven do Prahy. 

Roli podporovatelů na sebe postup-
ně vzali další vlastenci, především z řad 
bývalé Sokolské župy Krušnohorské-
-Kukaňovy, z Masarykovy ligy proti 
tuberkulóze, Dobrovolných sester 
Červeného kříže a dalších. Hlavními 
zpravodajskými centry se staly byty 

rodiny Khodlových, Moravcových, 
Svatošových a Fafkových. Mezi nejbliž-
ší spolupracovníky parašutistů patři-
la mj. Anna Malinová33, její kamarád-
ka Ludmila Soukupová34 a její sestra 
Marie Kovárníková.35 Zatímco Gabčík 
udržoval vážnou známost s Annou 
Malinovou, Kubiš s Marií Kovárníko-
vou. Dívky, k nimž přibyly ještě sestry 
Rela a Liboslava Fafkovy, doprovázely 
parašutisty na všemožných cestách. 
Navštěvovaly s nimi kina, výstavy, 
sportovní akce i místa, kde se oba 
vojáci scházívali s ilegalisty. V dopro-
vodu dívek byli méně nápadní. 

V sobotu 7. února 1942 přijel do Dol-
ních Vilémovic za Jaroslavem Kubišem 
jakýsi Vahančík. I když seděl na mo-
torce v německé uniformě, Jaroslav 
věděl, že jde o spolehlivého Slováka, 
který vlastnil v Jihlavě soukromý tex-
tilní závod. Vahančík důvěrně Jarosla-
vovi sdělil, ať nasedne, že jej odveze 
k rybníku, kde na něho čeká bratr Jan. 
Ten překvapenému Jaroslavovi předal 
některé osobní věci ve dvou plechových 
krabicích, které pak Jaroslav zakopal 
„u jelena“, tedy pod strom v lese, kte-
rému se všeobecně říkalo Kubišova 
borovice. Sem si prý malý Jan chodil 

v Houroušanech, kde její rodiče vlastnili hospodu a řeznictví. 21. 6. 1940 se jim narodil syn Svatopluk. Archiv autora, rozhovor  
s Ing. Svatoplukem Baumanem v Českém Brodě, 2. 3. 2012; ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj 
a nacistická okupační moc 1941–1943. Laguna, Praha 1997, s. 51.

32  Jaroslav Starý, 22. 4. 1891 v Soběnově. Od roku 1914 pobýval ve Velké Británii, v internačním táboře ve Skotsku. V roce 1917 vstoupil do 
anglické armády. Zúčastnil se ozbrojeného konfliktu na afghánské hranici. Sloužil v jižní Africe a v Indii. V roce 1920 se vrátil do 
vlasti a usídlil se v Šestajovicích čp. 182/14. Začal provozovat velké zahradnictví. Stal se náčelníkem Sokola Šestajovice, současně 
i okrskovým náčelníkem Sokolské župy Barákovy a členem župního náčelnictva. Archiv autora, rozhovor s bývalými sokolskými činov-
níky prof. Vladimírem Vokálkem a Viktorem Hellerem v Praze, 13. 12. 1989, a s Josefem Vančurou v Šestajovicích, 5. 4. 2012.

33  Anna Malinová, roz. Komárková, nar. 20. 5. 1914 v Horách Stříbrných u Havlíčkova Brodu. Provdala se za Antonína Malinu. Bydleli 
v Praze XIV – Pankráci, Benešova 52 (za války Linecká). 17. 3. 1939 se jim narodila dcerka, ale již v květnu 1941 Anna ovdověla. Našla si 
zaměstnání v kartonážním závodě firmy K. Reicha v Kartouzské ulici na Smíchově. Prostřednictvím kolegyně Ludmily Soukupové se 
seznámila s Gabčíkem a Kubišem. V úterý 23. 6. 1942 byla na svém pracovišti zatčena a dne 24. 10. 1942 zastřelena v Mauthausenu. Srov. 
ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941–1943, s. 57, 130, 190.

34  Ludmila Soukupová, roz. Kovárníková, nar. 5. 1. 1912 v Ohrazenicích. V roce 1938 se v Praze provdala za Antonína Soukupa z Klatov. 
V srpnu téhož roku se jim narodila dcerka. Bydleli v Praze III, Magdeburgerstrasse (nyní Letenská) 2. Poté, co byl v roce 1940 Antonín 
pro sabotáž uvězněn, nastěhovala se k ní sestra Marie. Datum jejího zatčení, k němuž došlo na základě udání domovníka Josefa Otty, 
není dosud známo. Ludmila byla zastřelena v Mauthausenu 24. 10. 1942. Srov. tamtéž, s. 57, 189, 190.

35  Marie Kovárníková, nar. 16. 2. 1914 v Ohrazenicích, sestra Ludmily Soukupové. Pracovala v Praze-Hloubětíně v továrně na jedlý tuk SANA. 
Podle některých indicií měla již před válkou známost s Kubišem. Spolu s ním se na jaře 1942 krátce zastavila v Ohrazenici. Srov. tamtéž, s. 189.

Nehvizdský zahradník Antonín Sedláček, František Samek, římskokatolický farář z nehvizdského kostela sv. Václava, František Kroutil, pekař 
a bývalý náčelník Sokola v Nehvizdech, a Jaroslav Starý, náčelník Sokola v Šestajovicích  Foto: archiv autora a Hany Peškové 
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hrát a scházel se tu i se svou první 
láskou.36 

Jan Kučera z Třebíče, švagr Kubišo-
va bratra Rudolfa, později vzpomínal: 
V zimě roku 1942, patrně v únoru, mi 
přišel do Ostřešan z pošty ústřižek prů-
vodky od balíku, který byl odeslán z Pra-
hy. Jako odesílatel byl uveden jakýsi Otto 
Navrátil. Domníval jsem se, že jde o ně-
jaký omyl, vždyť nikoho v Praze s tako-
vým jménem jsem neznal. Napadlo mne 
dojít s ústřižkem za švagrem, tedy Ru-
dolfem Kubišem. Kupodivu okamžitě 
věděl, oč jde, a poslal mne pro balík. Ten 
obsahoval vojenský tlumok, několik cizích 
bankovek, armádní pistoli a padák. Ru-
dolf měl v Podklášteří parcelu a tam věci 
ukryl mezi cihly. Když byl potom i s ro-
dinou odvlečen, zjistil jsem, že nacisté 
při razii věci neobjevili. Tak jsem vše 
znovu ukryl. Pistole byla po válce k ne-
potřebě – zrezivěla. Bankovky jsem roz-
měnil a použil k zaopatření synka Kubi-
šových. Jeho rodiče, tedy Rudolf Kubiš 
a Marie, byli popraveni a on se vrátil 
dementní, prý na něm „lékaři“ zkoušeli 
léky a konali pokusy. Padák jsme rozpá-
rali a řadě děvčat způsobil potěšení, 
neboť si z kvalitního hedvábí našily ha-
lenky a podobně. Pouze poškozené a zne-

čištěné kousky zůstaly u nás a z těch jsem 
věnoval muzeu v Třebíči dva kusy.37 

Parašutisté svůj úkol pečlivě tajili. 
Znal ho pouze řídící učitel Jan Zelen-
ka-Hajský a malý okruh zasvěcených 
jejich poslání postupně vytušil. 

O setkání s Kubišem a Gabčíkem 
zanechal vzpomínku podplukovník 
Václav Novák z Uhříněvsi: Brzy došlo 
ke schůzce ve Strašnicích, v bytě star-
šího Vojtěchovského. Přišli tam oba 
parašutisté s  Oldřichem Frolíkem 
a Otakarem Šrámkem, kpt. Karel Pav-
lík (ten, jenž dal 14. března 1939 ve 
Frýdku-Místku povel k palbě do 
nepřátel – pozn. aut.), Miroslav Šrá-
mek a já. Tam nám Kubiš vysvětloval, 
jak je třeba vyhledat místo pro shazo-
vání. Věci se shazují i přistává se 
proti větru, proti svahu, v pravoúhlém 
trojúhelníku, jehož základna je asi 150 
metrů a výška asi 300 metrů. Vrcholy 
trojúhelníku jsou osvětleny kapesní 
svítilnou a přistává se i věci se shazu-
jí po pravé straně výšky trojúhelníku. 
Můžeme žádat třaskaviny (dají se 
z  nich lehce improvizovat bomby, 
pumy), zbraně a vysílačku. Rozešli jsme 
se s tím, že za úplňku v březnu budeme 
přílet letadel požadovat.38

Parašutisté mezitím promýšleli 
různé varianty útoku. V polovině 
března se prý chystali Heydricha za-
střelit, ovšem nepodařilo se jim pro-
niknout na slavnostní ceremoniál 
v Německém divadle. Na přípravě této 
akce se měl podílet i štkpt. Václav 
Morávek. Zkušenost prokázala, že 
chybí relevantní informace o Heydri-
chově pohybu.

Na základě tohoto neúspěchu se 
řídící učitel Jan Zelenka obrátil na 
svého bývalého žáka Františka Šafa-
ř íka, zaměstnance Hospodářské 
správy Pražského hradu, jenž neohro-
ženě dodával cenné informace.39 

Mezitím se Britové rozhodli napad-
nout plzeňskou Škodovku, tehdy začle-
něnou do říšskoněmeckého kon cernu 
Hermann-Göring Werke. Po Kruppo-
vých závodech v Říši se jednalo o druhý 
největší zbrojní komplex v nacisty 
okupované Evropě. Bombardováním 
tohoto strategického cíle chtě li Britové 
jednak ověřit sílu ně mecké protileta-
dlové obrany, jednak získat zkušenost 
s bombardováním relativně vzdálené-
ho, ale důležitého cíle. K akci, nazvané 
Operace CANONBURY, dostali speciál-
ní rozkazy nejen Kubiš s Gabčíkem, ale 

36  Archiv autora, rozhovor s kronikářkou z Dolních Vilémovic paní Marií Dvořákovou v roce 1988.
37  Kus látky z padáku se stále nachází ve sbírkách Západomoravského muzea v Třebíči. Archiv autora, rozhovor s Janem Kučerou, švagrem 

Rudolfa Kubiše, v Třebíči, 14. 6. 1990.
38  Archiv autora, vzpomínka pplk. Václava Nováka z roku 1945. 
39  Tamtéž, rozhovor s plk. v. v. Emilem Strankmüllerem v Kovářově, 7. 11. 1987.

Břetislav a Emilie Baumanovi z Horoušan, Anna Malinová, Marie Kovárníková, Kubišova dívka, a Ludmila Soukupová
 Foto: archiv Stanislava Baumana, autora a Ludmily Kovářů
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i parašutisté operačních skupin SILVER 
A a OUT DISTANCE.

Dne 17. dubna 1942 odjeli Kubiš 
s Gabčíkem do Plzně. Ubytováni byli 
u  Vojtěcha a  Marie Kučerových 
v Resslo vě ulici čp. 202/4. Příprava 
probíhala podle plánu. Gabčík však 
byl den před akcí odvolán zpět do 
Prahy. Důvodem byla obava, aby v pří-
padě ztráty na životech nebyl ohrožen 
úkol ANTHROPOIDU. 

Průzkumu terénu v pátek 24. dubna 
1942 se zúčastnila prodavačka u Ku-
čerů, tehdy čtyřiadvacetiletá Marie 

Žilanová. Samotný nálet proběhl 
v noci na neděli 26. dubna 1942. Jak-
mile zaslechli vzdálený hukot blížících 
se letadel, Kubiš a Valčík pomocí ča-
sované svíčky zapálili dvě stě metrů 
severně od Goldscheidrovy továrny 
velký stoh slámy. V téže chvíli Adolf 
Opálka s Karlem Čurdou zapálili na 
severovýchodním okraji Starých Skvr-
ňan stodolu. Střed mezi signalizační-
mi ohni měl být hlavním cílem brit-
ských letadel. Bombardéry se nad 
Plzeň dostaly v 1.30 hod. Letouny 
vystřelily osvětlovací rakety a za sil-

né protiletadlové palby několikrát 
proletěly nad městem. Letci byli sice 
správně vyrozuměni, ohně spatřili, 
ale bomby odhodili už ve vzdálenosti 
šest kilometrů před cílem. Letecký 
úder nesplnil očekávání. Bomby do-
padly na louky, zasáhly zahradnické 
skleníky pod Lochotínem a jednu 
baterii děl u řeky Mže. Přímo na Ško-
dovku nepadla ani jedna. Celkový 
nezdar vyvolal v řadách parašutistů 
značné zklamání.40 

Slečna Žilanová obdržela od Kubiše 
dopis, psaný asi patnáct dní před 

40  Tamtéž, rozhovor s Marií Knaislovou-Žilanovou v Plzni, 1. 7. 1988.

František Šafařík klečící druhý zleva. Bez něho by byl útok na 
Heydricha jen těžko možný.  Foto: archiv Ivany Zobačové

Vlevo Marie Žilanová, uprostřed plzeňská švadlena Marie Kučerová 
s dcerou Věrou. Matka s dcerou skončí v Mauthausenu. 

Foto: archiv autora
Kubišův dopis Marii Žilanové, datovaný patnáct dní před atentátem

Foto: archiv autora
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1. Místo činu na snímku z vyšetřovacího spisu. Na fotografii 
z rekonstrukce jsou Gestapem barevně označeny únikové cesty 
útočníků a nalezené před měty (Sten-Gun, plášť, čtyři vystřelené 
nábojnice z Coltu 7.65 mm). U levého kola mercedesu byl nalezen 
Kleinův nevystřelený náboj zn. Geco.
2. Němečtí vyšetřovatelé při práci
3. Autentický snímek pořízený bezprostředně po atentátu
4. Známka vydaná k prvnímu výročí Heydrichovy smrti
5. Jedna ze dvou aktovek, které se našly na místě činu
6. Bombou zasažený Mercedes 320 B
7. Druhá, nepoužitá bomba, nalezená na místě činu

Foto na dvoustraně: archiv autora

5

6

7

4
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atentátem: Myslel jsem na Vás každý 
den, ale nemohl jsem Vám psát, neboť 
ten Rodokaps, do kterého jste mi napsa-
la Vaši adresu, si vypůjčil bez dovolení 
jeden z mých kamarádů a odjel s ním na 
Moravu. Byl jsem nucen čekat, až se 
vrátí. Máničko, nevím, jak to bude s ode-
pisováním. Rád bych Vám dal místo, kam 
byste mně poslala nějaký ten řádeček, 
ale je to nyní nemožné.41

V té době byli Kubiš a Gabčík roz-
hodnuti udeřit co nejdříve. Usoudili, 
že největší šanci na úspěch bude mít 
varianta, která počítala s likvidací 

Heydricha při jeho cestě z Panenských 
Břežan na Pražský hrad. Z tohoto 
důvodu často jezdívali na kolech po 
trase do Panenských Břežan, aby se 
obeznámili s eventuálními možnost-
mi. Podle zprávy Gestapa dokonce 
sedávali v silničním příkopu a po 
dvanáct dní pozorovali, jak tudy pro-
jíždí Heydrich. Když je míjel, povsta-
l i a  zdravil i hlubokou poklonou 
a zdvihnutím klobouku. Stalo se, že 
Heydrich na pozdrav přátelsky rea-
goval.

Útok na Heydricha byl nakonec 
uskutečněn 27. května 1942. Jeho 
průběh a okolnosti, které bezpro-
středně následovaly, jsou všeobecně 
známy. Připomeňme si jen Kubišův 
útěk z místa tentátu, kdy se za pou-
žití varovných výstřelů z pistole Colt, 
ráže 7.65 mm, číslo 540 416, na kři-
žovatce ulic Kirchmayerova a V Ho-
lešovičkách zbavil dotírajících čes-
kých občanů a  rychle ujížděl na 
pánském kole směrem do Libně. Při 
této jízdě nešťastně vrazil do jakési 
Anežky Rožkové, která potom poskyt-
la německé policii bližší údaje. Para-
šutista odstavil kolo na rohu Slava-
tovy a Primátorské ulice u obchodu 
firmy Baťa. Poté se postranní ulicí 
odebral do bytu Václava Nováka v uli-
ci Stránského 3. Marie Nováková 
okamžitě vyslala svoji čtrnáctiletou 
dcerku Jindřišku pro kolo. 

U Novákových se Kubiš převlékl, 
avšak utrpěné zranění na oku stále 
krvácelo. Potom se odebral do Vysočan 
k Jaroslavu Piskáčkovi, jenž prostřed-
nictvím Antonína Oktábce poslal pro 
MUDr. Břetislava Lyčku. Kubišovo 
poranění si vyžádalo další péči, kterou 
statečně poskytla oční lékařka MUDr. 
Milada Frantová-Reimová.42

Jak známo, posledním úkrytem 
parašutistů se stal katedrální chrám 

sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 
Jan Kubiš tam přišel v pátek 29. květ-
na, Gabčík až v pondělí 1. června.43 

František Wolf ze Žižkova po válce 
vzpomínal: Zelenka se s ním radil o sa-
motě delší dobu. Než odešli, dal mi 
Kubiš druhou pumu, kterou měl dosud 
u sebe, a přikázal 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 stří-
kačky ani jedy nenašli. Vše jsem po 
revoluci odevzdal MNO v oddělení škpt. 
Nechanského.44

Dne 15. června 1942 přijel z Dolních 
Vilémovic do Prahy Alois Denemarek 
s Jaroslavem Kubišem. S Janem se 
sešli v parčíku nad Václavským ná-
městím. Jaroslav žádal bratra, aby 
mezi sebe přijali ještě jednoho para-
šutistu – Františka Pospíšila ze sku-
piny BIVOUAC. To Jan Kubiš rozhodně 
odmítl s tím, že už jich je moc. Sami 
uvažují o změně úkrytu.45 

Až do 16. června 1942, kdy se na 
Gestapu přihlásil parašutista rotný 
Karel Čurda, nedokázala nacistická 
policejní mašinérie vyhodnotit jedinou 
relevantní stopu. Přitom jich bylo 
relativně dost. Po zhroucení Čurdy 
následovala již jen obvyklá policejní 
rutina, charakteristická maximální 
gestapáckou brutalitou.

Okolnosti prozrazení a průběh ur-
putného boje mezi sedmi parašutisty 
a přesilou Waffen-SS o kostel sv. Cy-
rila a Metoděje byly již mnohokrát 
popsány. Připomeňme si pouze to, že 
po dešti střel německých ostřelovačů 
a výbuchů granátů nestačil těžce 
zraněný Jan Kubiš ukončit svůj život  
výstřelem do pravého spánku. Byl 
převezen do lazaretu SS v Praze-Po-
dolí, kde zakrátko zemřel.46

41  Tamtéž, originál dopisu Jana Kubiše („Otty Jardů“), odeslaný z pražského poštovního úřadu č. 31 v úterý 12. 5. 1942.
42  Závěrečná zpráva 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, Dokument č. I/107.
43  Svědectví Anny Malinové, citované v Národní politice, 5. 9. 1942, s. 2.
44  VÚA – VHA, f. 37, sign. 37-308-3/47.
45  Archiv autora, rozhovor s Aloisem Denemarkem, září 1992.
46  Hlášení velitele Waffen-SS Karla von Treuenfelda Kurtu Daluegemu z 23. 6. 1942 a hlášení šéfa pražské řídící úřadovny Gestapa  

Antonie a Jaroslav Piskáčkovi z Vysočan 
Jindřiška Nováková (v horní řadě druhá zleva) 
na výřezu ze školní fotografie třídy I. B obecné 
školy v Libni  Foto: archiv autora
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OsUD rODINY JANA KUBIŠE

Málo známé jsou ovšem osudy Kubi-
šova příbuzenstva. Již v den Čurdovy 
zrady 16. června 1942 vtrhlo zatýkací 
komando Gestapa do Dolních Vilémo-
vic. Zatímco nacisté zatýkali, jiná 
skupina gestapáků se v okolních fa-
rách přehrabovala v matrikách a pá-
trala po příslušnících Kubišova široce 
rozvětveného rodu. Rozhodli se poza-
týkat všechny do třetího kolena. Na 
tři sta osob rodinných jmen Kubišo-
vých, Dusíkových, Mitiskových, Bu-
dínových, Čechových, Kuchlovských, 
Lapešových, Lehkových, Vidlákových, 
Vrbkových a dalších svážela německá 
tajná policie na četnickou stanici 
nejprve do Třebíče a Jihlavy, poté do 
pražské věznice na Karlově náměstí.47 

Jak vzpomínal František Budín 
z Brna: Brněnská kriminálka nás do-
pravila do vězení v Třebíči, kde nás 

převzalo Gestapo. Po skončení zatýkání 
na Třebíčsku a Velkomeziříčsku jsme 
byli dopraveni do Prahy, do Petschkova 
paláce, potom do Malé pevnosti Terezín. 
Děti do 15 let byly umístěny s matkami 
na tzv. druhém dvoře. Ty jim byly ode-
brány a poslány do „sociálního ústavu“ 
v Krči. Bylo nás asi 300 takto postiže-
ných, chodili jsme do práce a čekali, zda 
zůstaneme naživu. Asi po třech měsí-
cích, prý na přímluvu Liny Heydrichové, 
nám darovali život.48 

Posledním přímým příbuzným Jana 
Kubiše byl jeho bratr František. Bylo 
mu čtrnáct roků, když jej příslušníci 
Gestapa přivezli společně s větším 
okruhem příbuzných do budovy ně-
meckého soudního lékařství v dneš-
ní Studničkově ulici v Praze. Franti-
šek Kubiš, jenž neuvěřitelnou ná - 
hodou zůstal z celé rodiny naživu, po 
sobě zanechal vzpomínku: Stáli jsme 
vedle sebe obličeji ke zdi. Všiml jsem 
si, že lidé po zvolání jména vcházejí 
jednotlivě do nějaké místnosti. Pak 
přišla řada na nás. První šel dovnitř 
Ruda, za ním Jarek, pak táta. Když šel 
Jarek kolem mě, nahrál zakopnutí a šep-
tl: „Nepoznáváš.“ Jeden z gestapáků ho 
začal surově bít… Zavolali mé jméno. 
Vešel jsem do veliké půlkruhové, dobře 
osvětlené místnosti. Uprostřed byl 
dlouhý oplechovaný stůl, po stranách 
stáli gestapáci v uniformách a civilové. 
Německý překladatel mi řekl, abych šel 
okolo stolu a pečlivě se díval. Hrůzou 
se mi zastavil dech. Na stole bylo sedm 
lidských hlav naražených na podstav-
cích. Jako ve snách jsem prošel kolem 
nich. „Znáš někoho?“ zařval gestapák. 
Odpověděl jsem, že ne. Musel jsem ko-
lem stolu pomalu zpět. Ukázali mi 
jednu z hlav, jestli mi něco nepřipomíná. 
Řekl jsem, že nikoho neznám a nikdy 
jsem neviděl… Díval jsem se do mrtvých 
tváří hrdinů… Jendova hlava byla tře-

tí z pravé strany. Bezpečně jsem ho 
poznal. Znovu dotaz a moje záporná 
odpověď. Někdo na mě zařval: „Ab-
treten!“ Musel jsem se moc ovládat, 
abych došel ke dveřím…49

Většina vzdálených příbuzných byla 
po třech měsících z Malé pevnosti 
Terezín propuštěna domů. Avšak 
čtrnáct nejbližších příslušníků Kubi-
šovy rodiny bylo transportováno do 
KT Mauthausen a následujícího dne, 
24. října 1942, popraveno ranou do 
týla.50

Občané Dolních Vilémovic i okolních 
vesnic žili v neustálém stresu. Jednou 
prý do vesnice přijela skupina Němců. 
Fotografovali obec ze všech stran, za-
měřovali. Lidé v obci si i dlouho po 
válce kladli otázku, jak je možné, že 
Dolní Vilémovice nestihl stejný osud 
jako Lidice. Na svého rodáka mohou 
být právem pyšní. 

H. U. Geschkeho z 25. 6. 1942 o průběhu dobývání chrámové budovy dne 18. 6. 1942 viz ŠUSTEK, Vojtěch: Atentát na Heydricha  
a II. stanné právo na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, Dokument č. I/46 a 84.

47  Archiv autora, kopie strojopisné vzpomínky Františka Kubiše.
48  Tamtéž, kopie strojopisné vzpomínky Františka Budína.
49  Tamtéž, kopie strojopisné vzpomínky Františka Kubiše.
50  Národní archiv, f. OVS/KT-OVS, 2. část, inventární číslo 39, karton 29, Kniha zemřelých. 

Mrtvý Jan Kubiš v podolském lazaretu SS
 Foto: archiv autora

Prezident Ludvík Svoboda vyz namenal in memo-
riam sedm parašutistů padlých 18. 6. 1942.  
Na snímku z 18. 6. 1968 předává Františku 
Kubišovi nejvyšší čs. vyznamenání, Řád bílého 
lva.  Foto: ČTK

pribeh 20.st_KUBIS_oprava2.indd   127 6/18/12   10:31 AM


