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Ve čtvrtek 28. května 1942, tedy den 
po vojenské akci, jejímž cílem byla li-
kvidace zastupujícího říšského protek-
tora, šéfa Hlavního úřadu říšské bez-
pečnosti (RSHA) a  Bezpečnostní 
služby (SD), generála policie, SS-Ober-
gruppenführera a třetího muže Říše 
Reinharda Heydricha, navštívil Jan 
Zelenka (v odboji používal krycí jméno 
Hajský) kaplana pravoslavného kate-
drálního chrámu sv. Cyrila a Metodě-
je v Praze II2 Vladimíra Petřka a ozná-
mil mu, že nadešel okamžik, kdy jej 

chce požádat o úkryt pro dobré Čechy, 
kteří nemohou být policejně přihlášeni.3 
Kaplan, který zprávu o ozbrojeném 
útoku na Heydricha přijal se slovy: Tak 
přece nevyhynula ještě statečnost v na
šem národě,4 nemohl na Zelenkovu 
žádost reagovat jinak než kladně. 

NaplNěNí lidství  
v  čase Nacistického teroru

Když téhož večera Petřek v chrámu 
přijímal rtn. Jaroslava Švarce (člen 

operační skupiny s kódovým označe-
ním TIN), prvního ze speciálně vycvi-
čených mužů, kteří byli do Protekto-
rátu dopravováni jako parašutisté – jiná 
cesta nebyla možná –, aby zde v rámci 
výsadkových operací plnili své vojen-
ské úkoly, bylo již v Protektorátu Čechy 
a Morava vyhlášeno stanné právo 
a civilní výjimečný stav. Rozhlas i všu-
dypřítomné vyhlášky varovaly obyva-
telstvo: Kdo osoby, které měly účast na 
spáchání atentátu, přechovává nebo jim 
poskytuje pomoc, anebo má vědomost 

Nepostradatelná úloha domácích 
podporovatelů operace Anthropoid 

Uvažujte, přátelé, čím to je, že v době, kdy smrt kosí statisíce životů na bojištích, 
měl pražský útok na Heydricha ve světové veřejnosti ohlas, který na chvíli tlumil 
i zájem o válečné zpravodajství. Je to tím, že středeční událost na pražských ulicích 
není kriminální případ, ani politicko-kriminální případ, ale událost válečná, 
protože odhalila vratkost německé pozice na frontě obsazených území. Pamatujte, 
že v Heydrichově osobě – smíme-li takové mrše přisuzovat osobnost – postihla 
trestající spravedlnost po prvé od začátku války i po prvé od začátku Hitlerovy vlády 
člena nejužší nacistické tlupy, politické a policejní eso, ale také eso vojenské. [...] 
Nebyl spáchán zločin – byl vykonán soud a trest, soud dobře uvážený a trest dobře 
připravený.1

Kaplan ThDr. Vladimír Petřek a jeho známí i neznámí spolupracovníci

MartiN j iNdra

1  STRÁNSKÝ, Jaroslav: Hovory k domovu. Fr. Borový, Praha 1946, s. 295–296.
2  Emeritní dům s kostelem byl postaven v letech 1730–1736. Je dílem Pavla Ignáce Bayera, Jana Kristiána Spanbrucknera a Kiliána Ignáce 

Dienzenhofera a původně byl zasvěcen sv. Karlu Boromejskému. V roce 1783 byl chrám zrušen a odsvěcen. Němci přesto během okupa-
ce stále užívali původní označení. Česká pravoslavná církev chrám získala v roce 1933 a provedla zde rozsáhlé úpravy – do té doby byl 
využíván jako skladiště. Dne 28. září 1935 byl biskupem Gorazdem (vlastním jménem Matěj Pavlík) za účasti srbského biskupa Dosite-
je znovu vysvěcen a nese jméno slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 

3  Je již dobře známou skutečností, že kontakt mezi Petřkem a Zelenkou-Hajským zprostředkoval Jan Sonnevend, bývalý ředitel brněnské 
Okresní nemocenské pojišťovny a předseda sboru starších v chrámu sv. Cyrila a Metoděje společně s bývalým československým legio-
nářem a vedoucím účtárny Československého Červeného kříže Petrem Fafkem. Oba muži se setkávali na půdě Masarykovy ligy proti 
tuberkulóze, kde zastávali funkce revizora, respektive vrchního účetního. 

4  BÍLÝ, Dušan: Vladimír Petřek. In: Vykupitelé. Světlé památce obětované rodiny Josefa Petřka. Odbor Národní jednoty v Olomouci-Pavlovič-
kách, Olomouc 1947, s. 20.
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o takové osobě nebo jejím pobytu a ne
učiní žádné oznámení, bude zastřelen se 
svou rodinou. Ve snaze vypátrat co 
nejrychleji útočníky a zastrašit oby-
vatelstvo byla zavedena celá řada re-
presivních opatření.5 Pod vedením 
Heinze Pannwitze byla vytvořena 
zvláštní vyšetřovací komise, která měla 
k dispozici dvanáct set říšských úřed-
níků, příslušníků Gestapa a policejních 
specialistů. Naplno se rozjela propa-
gandistická kampaň, do které se za-
pojila i protektorátní vláda. V takto 
obrovsky stísněné atmosféře doposud 
nevídané surovosti a strachu Vladimír 
Petřek a jeho přátelé stejně jako rodi-
ny podporovatelů a dosavadních uby-
tovatelů parašutistů nabídli život svůj 
i svých blízkých. 

V obdobné rovině museli před svým 
nasazením v Protektorátu uvažovat 
i sami parašutisté. Na rozdíl třeba od 
francouzských odbojářů věděli, že 
jejich vojenská mise není dočasná a že 

neexistuje možnost návratu zpět. 
Vzhledem k nesmírné náročnosti 
úkolu, který byl navíc ztěžován nedo-
statečnými a nepřesnými informace-
mi o dění v Protektorátu, sepisovali 
parašutisté před svým odletem po-
slední přání a uváděli, kdo má být 
informován v případě jejich úmrtí. 
Sami velitelé odhadovali jejich přeži-
tí na pouhých pět měsíců. Jak zdůraz-
nil několik hodin před svým uvězně-
ním Vladimír Petřek v odpovědi na 
dopis příteli, pravoslavnému knězi 
Jiřímu A. Novákovi: Zármutek podle 
Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho 
není proč litovat, zármutek po způsobu 
světa však působí smrt.6 Laicky řečeno: 
blízkost zla vede člověka k zamyšlení, 
zpytování svědomí a k následnému 
činu, jenž si může vyžádat oběť nej-
větší, oběť vlastního života. Tak se 
člověk stává skutečně člověkem a zís-
kává si nezapomenutelné místo v lid-
ských srdcích. 

Po Jaroslavu Švarcovi, kterého do-
posud ukrýval ve svém bytě Albín 
Svatoň, přicházelo do chrámu sv. 
Cyrila a Metoděje postupně dalších 
šest parašutistů. Všechny osobně 
přijímal kaplan Petřek. Jako druhý 
a třetí se v pátek 29. května večer 
a v sobotu 30. května objevili rtm. Jan 
Kubiš (společně s rtm. Josefem Gab-
číkem člen operační skupiny s kódo-
vým označením ANTHROPOID) a rtm. 
Josef Valčík (člen operační skupiny 
s kódovým označením SILVER A), 
který poslední noc spal u Františka 
a Marie Špinkových. Téhož dne na lezl 
v chrámové kryptě své útočiště i čet. 
asp. Josef Bublík a čet. Jan Hrubý 
(členové operační skupiny s kódovým 
označením BIOSCOP), kteří se doposud 
ukrývali u manželů Františka a Eliš-
ky Sahánkových. Npor. Adolf Opálka 
(velitel operační skupiny s kódovým 
označením OUT DISTANCE) přišel 
v sobotu večer, ale jako poslední se 

5  O konkrétních opatřeních pojednávají například GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV. b 1938–1945. Paseka, 
Praha – Litomyšl 2007, s. 127–132 a BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Prostor, Praha 1999, s. 302–309. 

6  NOVÁK, Jiří A.: Zármutek podle Boha a zármutek světa. Hlas pravoslaví, 1952, č. 8, s. 147. Text biblického citátu z 2. listu Korintským 
autor pro větší srozumitelnost cituje z ekumenického překladu Bible.

Kněžské svěcení Vladimíra Petřka 16. 12. 1934 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Vpravo zasedání Svazu světového bratrství v Husově síni sboru 
církve metodistů v Ječné ulici – Vladimír Petřek první zprava, Praha, březen 1936.   Foto: archiv Vojtěcha Šustka
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trvale ubytoval v kryptě až v pondělí, 
kdy zde už byl i rtm. Josef Gabčík, 
který se do té doby ukrýval u Anny 
Malinové.7 

Ukrývání parašutistů nebylo pro 
Vladimíra Petřka první zkušeností při 
spolupráci s odbojem. Máme dochová-
no svědectví, že již po anšlusu Rakous-
ka na jaře 1938 vystavil křestní list 
správci majetku vídeňského kardiná-
la Theodora Innitzera, jenž byl židov-
ského původu a prchal před nacisty. 
Jak vzpomíná pravoslavný kněz Jiří A. 
Novák, přítomný celé události: Host byl 
ohromen hladkým vyřízením a nestačila 
mu slova díků za záchranu.8 Křestní 
listy pak ohroženým židovským spo-
lubratrům vystavoval kaplan Petřek 
společně s farářem Čiklem i během 
roku 1939.9 Na stopu jedné z „pokřtě-
ných“ osob se však tehdy dostalo Ge-
stapo a Vladimír Petřek byl v této věci 
vyšetřován.10 

V souvislosti s pomocí pronásledo-
vaným Židům je nutno zdůraznit, že ji 
oba duchovní uskutečňovali v době 
sílícího antisemitismu, který prorůstal 
společenským a kulturním prostředím 
druhé republiky a k němuž se v různých 
podobách hlásili i někteří křesťané.11 
A právě Petřkova mezináboženská 
otevřenost nás přivádí k jedné z vý-
znamných stránek jeho osobnosti – 
živému ekumenismu. Ten rozvíjel po 
svém příchodu do Prahy nejprve v pro-

středí sdružení Akademická YMCA. 
Když se ve dnech 26.–29. srpna 1938 
konal v Curychu 14. mezinárodní sta-
rokatolický kongres, na který byli 
pozváni i představitelé České pravo-
slavné eparchie,12 zastupoval na něm 
vladyku Gorazda právě Vladimír Pet-
řek.13 Rovněž není náhodou, že si během 
celocírkevního kurzu pravoslavné 
mládeže, jenž se konal za předsednic-
tví vladyky Gorazda 29.–30. prosince 

1941 v Olomouci, vybral jako téma své 
přednášky Pravoslaví a protestantství 
včetně Církve českomoravské (českoslo
venské husitské).14

Odhodlání aktivně se postavit šířící-
mu se nacistickému zlu osvědčil kaplan 
Petřek již při všeobecné mobilizaci 
v září 1938. Ač kněz, přihlásil se dob-
rovolně k branné pohotovosti a byl 
připraven sloužit se zbraní v ruce. Když 
mu bylo nakonec svěřeno velení zdra-

7  ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941–1943. Laguna, Praha 1997, s. 130. 
Srov. ZAVŘEL, Jiří: Pomocníci atentátníků na gen. Heydricha před stanným soudem. Národní politika, 6. září 1942. V přepisu Petřkovy 
výpovědi před senátem stanného soudu se chybně uvádí dvojí příchod Jana Kubiše do pravoslavného chrámu – poprvé v pátek večer 
a podruhé v sobotu. 

8  NOVÁK, Jiří A.: Fénix. Hlas pravoslaví, 1968, č. 4, s. 88.
9  ŠUSTEK, Vojtěch: Zlato se čistí v ohni. Příběh života, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka. Valašské muzeum v přírodě, 

Rožnov pod Radhoštěm 2005, s. 22.
10  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Historický fond MV (dále jen MV-H), signatura (dále jen sign.) H-252/8, zápis 

o výslechu Kurta F. Oberhausera z 26. března 1947. Srov. NOVÁK, Jiří A.: Duchovní otec ThDr. Vladimír Petřek. In: Vykupitelé. Světlé 
památce obětované rodiny Josefa Petřka, s. 18. 

11  Více na toto téma MED, Jaroslav: Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939). Academia, Praha 2010.
12  Před začátkem 2. světové války existovaly na území Československa čtyři jurisdikce pravoslavné církve. Z nich byla státem uznávána 

pouze jurisdikce Srbské pravoslavné církve. Další tři – Konstantinopolská, představovaná arcibiskupem Savvatijem, jurisdikce ruské-
ho metropolity Jevlogije sídlícího v Paříži, který byl ale též od roku 1931 v Konstantinopolské jurisdikci, představovaná biskupem 
Sergijem, a jurisdikce Ruské pravoslavné církve v zahraničí (monastýr v Ladomírové na východním Slovensku) existovaly u nás pouze 
de facto. VOPATRNÝ, Gorazd: Pravoslavná církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938–1945. Theologická revue, 2003, č. 3–4, s. 435. 

13  ŠUVARSKÝ, Jaroslav: Biskup Gorazd. Metropolitní rada pravoslavné církve v ČSSR v Ústředním církevním nakladatelství, Praha 1979, s. 217.
14  NOVÁK, Jiří A.: Před třiceti léty. Z deníku venkovského kněze. Hlas pravoslaví, 1972, č. 5, s. 102. 

Vladimír Petřek s dcerou Jiřinou, Rožnov 1941 Foto: archiv Vojtěcha Šustka
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votnického vlaku, rozhořčeně svému 
příteli Jiřímu A. Novákovi sdělil: Já chci 
na hranici, na frontu, ať třeba padnu. Budu 
žádat o přeložení na bojovou linii.15 K pře-
ložení nakonec v důsledku Mnichova 
nedošlo, a tak se Petřek pustil do boje 
zbraněmi, které měl k dispozici. V chrá-
mu sv. Cyrila a Metoděje nalezl azyl 
pronásledovaný mjr. generálního štábu 
Jan Sadílek16 a nyní i sedm nejhledaněj-
ších vojáků v celém Protektorátu.

poMoc parašutistůM  
po přesuNu do krypty 

Nepostradatelnou a vůdčí postavou 
mezi nejbližšími podporovateli a uby-
tovateli „pražských parašutistů“ byl 
řídící učitel Jan Zelenka. O jeho zapoje-
ní do operace ANTHROPOID – s podpo-
rou sokolského odboje se v původním 
plánu víceméně nepočítalo – zanechal 
svědectví Viktor Heller, jediný z devíti 
okrskových náčelníků Barákovy župy, 
který přežil okupaci: Když přišla mezi 
nás zpráva o těch dvou z Nehvizd,17 roz
hodovali jsme mezi libeňským Novákem 
a vysočanským Piskáčkem, kdo z nich je 
má přivézt do Prahy. Padlo to na Piskáč
ka18. Od toho pak přešli do trvalé péče 
Jana ZelenkyHajského, pozdějšího „gene
rálního ubytovatele“ pražských parašu
tistů. Staral se o ně až do své smrti.19 
Právě na učiteli Zelenkovi společně 
s kaplanem Petřkem ležela hlavní tíha 
při zajišťování potravin a dalších věcí 
denní potřeby i po přesunu parašutis-
tů do krypty pravoslavného chrámu. 
Nezdolnými a zapálenými pomocnice-
mi se jim staly zejména Marie Morav-

cová a Liboslava Fafková, ale pomocnou 
ruku nabízeli i jiní, včetně doposud 
v historiografické literatuře opomíje-
ného kostelníka Josefa Jeřábka. 

Vzhledem k tomu, že tento typ pod-
pory odboje je nesmírně podceňován 
(v případě protikomunistického odbo-
je ještě v mnohem větší míře), je nutno 
zdůraznit, že bez této podpory by byla 
protinacistická rezistence nemožná. 
Navíc, jak již bylo zmíněno, realita 
v Protektorátu byla zcela jiná, než jak 
s ní byli parašutisté seznamováni v An-
glii. Už jen pokud jde o získávání jídla 
a potravinových lístků, byla situace 

nesmírně složitá. V celé Praze například 
fungovaly jen dva automaty, kde neby-
ly požadovány potravinové lístky a pří-
chozí si zde mohl objednat skromné 
jídlo. Jinak v každé restauraci a při 
nákupech v obchodech byly lístky vy-
žadovány. Každá osoba, která chtěla 
získat potravinové lístky, musela mít 
kmenový list a být policejně přihlášena. 
Poukázky se přidělovaly rovněž na 
textil a obuv. Dovedeno do extrému: bez 
podpory domácích odbojářů mohli pa-
rašutisté klidně zemřít hlady.20

Jak již bylo naznačeno, zásobování 
parašutistů po ukrytí v chrámu sv. 

15  NOVÁK, Jiří A.: Fénix, s. 89.
16  ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939–1941. Laguna, Praha 2008, s. 172.
17  Gabčík s Kubišem díky navigační chybě seskočili místo u západočeských Ejpovic u Nehvizd nedaleko Prahy. Právě zde se nakontakto-

vali na členy Sokola. 
18  Jaroslav Piskáček (1897–1942), náčelník vysočanského Sokola, člen župního náčelnictva a jeden z pražských podporovatelů desantu 

Anthropoid. Po rozpuštění Sokola vedl vysočanskou ilegální „pětku“. Dne 13. června 1942 byl zatčen i s celou rodinou (tj. manželkou 
Antonií, synem Miroslavem, který převezl od Nováků Kubišovo kolo, a tchyní Marií Hruškovou). Po vyšetřování byl převezen do Malé 
pevnosti Terezín a následně 24. října 1942 s manželkou a patnáctiletým synem popraven v Mauthausenu. 

19  ANDREJS, Jaroslav: Smrt boha Smrti. Legendy a skutečnosti kolem atentátu na Heydricha. JOTA, Brno 2008, s. 57. Více o Janu Zelenkovi 
např. ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941–1943; KOUKAL, Pavel: So
kolové proti Heydrichovi. Kapucín pro Sokolskou župu Krušnohorskou-Kukaňovu, Duchcov 2002. 

20  Neméně důležité pomoci se parašutistům dostávalo při získávání ilegálních bytů, záchytných adres, důležitých informací pro připra-
vované vojenské operace, při zajišťování zdravotnické péče, kurýrního spojení atd. 

Rela (vlevo) a Liboslava Fafkovy  Foto: archiv sboru ČCE Praha 3-Žižkov
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Rodina MORAVCOVA

Marie Moravcová, roz. Krčilová 
(25. srpna 1898 Praha – 17. června 1942 Praha)
Už jako dobrovolná sestra Československého Červené
ho kříže pomáhala na podzim 1938 uprchlíkům z pohra
ničí. Do života parašutistů – například Valčíka, Kubiše, 
Gabčíka či Opálky – se tato „teta“ či dokonce „máma“ 
zapsala osobní obětavostí, neohrožeností a ne
změrnou statečností. Byt Moravcových v Biskupcově 
ulici 1745/7 v Praze na Žižkově se stal stěžejním 
opěrným bodem pro připravované vojenské akce 
včetně operace AnthrOPOiD. Parašutisté zde 
nacházeli téměř rodinné prostředí a dokonalé zázemí. 
„teta“ Moravcová zastávala v síti jejich nejbližších 
podporovatelů role kurýrní spojky, ubytovatelky, 
hospodyně a v neposlední řadě kuchařky a neúnavné 
obstaravatelky potřebných zásob, které po přesunu 
parašutistů do chrámového podzemí osobně 
dopravovala a předávala Vladimíru Petřkovi. Během 
zatýkání v noci z 16. na 17. června 1942 využila 
nestřeženého okamžiku a v mezní chvíli raději volila 
dobrovolnou smrt,a která se tak stala jejím posledním 
statečným činem.

Alois Moravec 
(23. ledna 1887 – 24. října 1942 Mauthausen)
Jako drážní zaměstnanec se v roce 1918 oženil s Marií, 
rozenou Krčilovou, a vychovali spolu dva syny: 
Miroslava a Vlastimila. Celý život byl vlastencem 
a věřícím křesťanem. Po skončení 1. světové války 
jej oslovilo nejprve reformní a posléze secesionistické 
hnutí, jež dalo vzniknout Církvi československé 
(husitské), do které na počátku dvacátých let s celou 
rodinou přestoupil. několik měsíců před svým 
zatčením byl dokonce zvolen za člena žižkovské rady 
starších CČS(h).b Už jako vrchní inspektor Česko
slovenských státních drah získával mezi drážními 
zaměstnanci ubytovatele a podporovatele pro vojáky 
z výsadkových operací. Po Čurdově zradě byl 17. června 
1942 spolu se synem Vlastimilem zatčen. S ostatními 
nejbližšími podporovateli parašutistů byl po vy
šetřování deportován do Malé pevnosti terezín, kde 
se všemožně snažil fyzicky i duševně podporovat jednadvacetiletého syna. 
Po odsouzení k trestu smrti byl pouhé dvě minuty před ním v Mauthausenu 
24. října 1942 popraven.c 

Vlastimil Moravec, zvaný Aťa 
(17. března 1921 Čerčany –  
24. října 1942 Mauthausen)
Po maturitě na obchodní akademii v Praze
Karlíně pracoval jako obchodní zástupce topičova 
nakladatelství. Stejně jako jeho bratr Miroslav 
chtěl vstoupit do řad československé armády 
v zahraničí. nakonec se do protinacistického 
odboje zapojil na domácí půdě a  patř il 
k  nejbližším pražským pod porovatelům 
parašutistů, kteří zde v rámci výsadkových 
operací plnili vojenské úkoly. Aťa pro ně 
obstarával kurýrní spojení, osobně se účastnil 
i několika akcí, např. operace CAnOn BUry či 
pokusu vyzvednout operační materiál z místa 
seskoku skupin BiVOUAC, BiOSCOP a Steel 
u statku Požáry poblíž Křivoklátu. Zatčen byl 
17. června 1942. Po těžko představitelném 
brutálním týrání se od něho vyšetřovatelé 
dozvěděli o úkrytu sedmi vojáků v pravoslavném 
chrámu. Útrap nebyl ušetřen ani po transportu 
do Malé pevnosti terezín.d Popraven byl 24. října 
1942 v 15.10 hod. v Mauthausenu. necelý rok 
předtím, než byl se svým otcem a snou benkou 
popraven, a dvacet let poté, co byl v čerčanské 
kašně na náměstí pokřtěn,e byl u rozestavěného 
husova sboru v Čerčanech symbolicky znovu 
umístěn utrakvistický obětní kámen.

Miroslav Moravec 
(3. září 1918 Praha – 7. června 1944 Portsmouth)
Starší syn manželů Moravcových. Po absolvování 
strojní průmyslovky pracoval jako zámečník 
automechanik v leteckých opravnách v Čako
vicích. Dne 15. prosince 1939 opustil Protektorát. 
V únoru 1940 se dostal k československému 
vojsku v Agde a byl zde přidělen k letecké 
skupině. Záhy byl již v hodnosti svobodníka 
přemístěn do střediska československého 
letectva v Bordeaux. Francouzskou půdu opustil 
20. června 1940. Dne 30. července 1940 byl přijat 
do rAF.f Postupně se dostal až k 310. čs. stíhací 
peruti. Dosáhl hodnosti F/Sgt – rotný. Den po 

spojenecké invazi do normandie zahynul při přistávání, když jeho stroj 
začal ztrácet rychlost a šel tzv. do vývrtky. Je pochován na hřbitově 
v Chichesteru v hrabství West Sussex na jihu Anglie (č. sekce 159, 5. řada).

a  ABS, f. 325, sign. 325-102-6, výslechový protokol sepsaný s Josefem Chalupským z 3. listopadu 1945.
b  Archiv náboženské obce CČSH Praha-Žižkov, Kniha zápisů schůzí rady starších, zápis o mimořádné schůzi rady starších z 18. března 1942. Srov. Naši 

mrtví. Památník věnovaný popraveným, padlým a zemřelým příslušníkům CČS na Žižkově. NO CČS(H) Praha-Žižkov, Praha 1945.
c  ABS, f. MV-H, sign. H-252/8, zpráva Gestapa v Praze o popravách československých občanů 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
d  KRUPKA, Václav: Vzpomínky. Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou Silver A, 2. část. Historie a vojenství, 1994, č. 5, s. 123.
e  ANDREJS, Jaroslav: Smrt boha Smrti, s. 58. 
f  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, f. Letecké karty, letecká karta M. Moravce.

Marie Moravcová jako dobrovolná sestra a její 
manžel Alois  Foto: archiv Jaroslava Čvančary
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Cyrila a Metoděje probíhalo po dvou 
liniích. Jeden zásobovací kanál zabez-
pečovali dosavadní nejbližší ubytova-
telé a spolupracovníci parašutistů (Jan 
Zelenka, Moravcovi a Fafkovi) a jejich 
přátelé a známí, mezi které patřil také 
MUDr. Břetislav Lyčka21 a dr. Josef 
Ogoun22. Prvně jmenovaný opatřoval 
pro parašutisty potraviny, cigarety 
a léky. Na zajištění základních potřeb 
pro ukryté parašutisty poskytl i znač-
nou finanční částku.23 Rovněž profesor 
Ogoun krátce po válce popsal, jak 
parašutistům za př ispění svého  
přítele Jaroslava Křiklána poslal do 
krypty čaj, sušené švestky, čokoládu, 
cukr, zákusky a dokonce i dvě lahve 
koňaku.24

Právě o opatřování potravin pro 
parašutisty touto skupinou podporo-
vatelů vypovídal 3. září 1942 během 
soudního přelíčení kaplan Petřek: Muži 
žili v hrobce a částečně na kůru, kde se 
střídali, protože v hrobce nebylo trvale 
k vydržení. Jejich stravování vzal si na 
starost Hajský. Posílal do naší kanceláře 
ženy, které nosily potraviny a jiné potře-
by. Muži spali na starých matracích, 
velmi opotřebovaných, které byly v kos-
tele už předtím. Ženy, které nosily záso-
by, se jmenovaly jedna Moravcová a jed-
na Pátková (správně Fafková – pozn. 
aut.). Hlavně Moravcová přinášela 
konzervy, líh, zrnkovou kávu a čaj.25 Jak 
vidno, speciální roli sehrály při pod-
poře parašutistů ženy. Tato skutečnost 

neunikla pozornosti šéfa řídící úřadov-
ny Gestapa v Praze Hanse Geschkeho, 
který ji okomentoval následovně: 
Nápadné je, že do věci (vojenské opera-
ce namířené proti Heydrichovi – pozn. 
aut.) bylo zčásti i úplně zasvěceno velké 
množství žen a trvale agenty [sic] pod-
porovaly. Tak mimo jiné ženské přísluš-
nice v rodinách Fafkových a Moravcových 
se nepřetržitě staraly o zásobování po-
travinami v kostele Karla Boromejského.26 

DRuhý OKRuh pODpOROVAtelů 
A „zApOMenutý“ KOstelníK 
JeřábeK 

Pro Petřkovu osobnost je charakteris-
tické, že v jeho výpovědi při mimořád-
ném veřejném přelíčení27 stanného 
soudu nezaznělo ani slovo o druhé 
skupině podporovatelů, kteří se rekru-
tovali především z členů pražské pra-
voslavné církevní obce a z okruhu jeho 
blízkých známých. Vzhledem k tomu, 
že většina těchto lidí byla v kontaktu 
přímo s ním, neměl o nich nikdo jiný 
tušení ani po obšírné výpovědi Karla 
Čurdy, kterou učinil 16. června 1942 na 
vedoucí služebně pražského Gestapa. 
Jejich životy tak závisely na Petřkově 
nezlomnosti během vyšetřování.

Výjimečné postavení mezi těmito 
lidmi měl předseda sboru starších 
v chrámu sv. Cyrila a Metoděje Jan 
Sonne vend. Nejenže osobně zprostřed-
koval úkryt vojáků v kryptě a patřil 
k těm, kteří pro ně hledali nové, bez-
pečnější útočiště,28 ale podílel se i na 

21  Břetislav Lyčka (1903–1942), lékař a sokolský odbojář, který mimo jiné po útoku na Heydricha ošetřil zraněného Kubiše. Více o něm např. 
ABS, f. MV-H, sign. H-691, výslechový protokol sepsaný s Augustem Giehlem z 31. ledna 1946. Srov. ČVANČARA, Jaroslav: Z jeviště na po-
praviště. Příběh herečky Anny Čalounové-Letenské. Paměť a dějiny, 2009, č. 2, s. 101–115. 

22  Středoškolský profesor Josef Ogoun s rodinou a jeho přítel Jaroslav Křiklán nebyli díky statečnosti rodiny Fafkových prozrazeni a jako 
jedni z mála nejbližších podporovatelů a ubytovatelů parašutistů se dožili konce války. 

23  ŽIŽKA, Jaroslav: Pražský atentát. Večerní Praha, 12. a 18. července 1977. 
24  OGOUN, Josef: Pravda o Heydrichovi. Památce hrdinů, kteří odstranili Heydricha: Moravana Jana Kubiše, Slováka Josefa Gabčíka, Čecha Jana 

Zelenky. Vlastním nákladem, Kroměříž 1945, s. 19.
25  ZAVŘEL, Jiří: Pomocníci atentátníků na gen. Heydricha před stanným soudem.
26  ABS, f. MV-H, sign. H-693, zpráva o průběhu vyšetřování z 25. června 1942.
27  Při přelíčení mohli být z propagandistických důvodů přítomni vybraní zástupci českého a německého tisku.
28  V této souvislosti oslovil papežského preláta a metropolitního kanovníka u sv. Víta v Praze ThDr. Otto Stanovského. Ten sice Sonne-

vendově žádosti nevyhověl, ale ani o ní neinformoval příslušné úřady, za což byl následně zatčen a odsouzen. Viz ABS, f. Ústředna 
Státní bezpečnosti (dále jen 305), sign. 305-657-5, trestní oznámení podané skupinou českých katolických kněží proti Kurtu F. Ober-
hauserovi z 24. prosince 1946. Srov. tamtéž, sign. 305-657-6, svědecká výpověď Fritze Kiesewettera ze 17. srpna 1945. 

Vladimír Petřek při pohřbu ruské emigrantky p. Mormanové v dubnu 1942 Foto: ANPHH
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jejich zásobování.29 Máme dochováno 
rovněž svědectví, podle něhož se měl 
od 2. června 1942 do podpory parašu-
tistů zapojit sám biskup Gorazd. Vlady
ka mne žádá, abych na jeho plzeňskou 
adresu zasílal potraviny, a dává k tomu 
cíli určitý obnos. Ujímám se tohoto úkolu 
se sestrou Pravomilou Studenou z Brna, 
která žila v Řimicích. Jejím příspěvkem byl 
vybudován náš chrám v Brně. Divili jsme 
se, že skromný vladyka potřebuje potra
viny, a netušili jsme, že je to pro hrdiny 
skrývající se v kryptě pražské katedrály.30 
My však víme, že biskup Gorazd byl 
o ukrytých vojácích informován až 
těsně před svým odjezdem do Berlína 
11. června 1942,31 kam ho pozval met-
ropolita Serafím k účasti na biskupském 
svěcení otce Filipa. Je však možné, že 
jej Vladimír Petřek požádal o pomoc 
bez udání konkrétních důvodů a okol-
ností již před tímto datem, jako to uči-
nil i v jiných případech. 

Z pražské pravoslavné církevní obce 
to však byl zejména libeňský hostin-
ský František Jarolímek, který pro 
„naše hochy“ – nevěděl, komu jsou 
potraviny určeny – získával od řezní-
ka Bohumila Vosmíka maso a od pe-
kaře Josefa Kyncla pečivo. Potraviny 
pak prostřednictvím Miloslava Nečás-
ka putovaly přímo do chrámu sv. 
Cyrila a Metoděje.32 Díky Petřkově 
a možná i Sonnevendově nezlomnos-
ti se většina těchto spolupracovníků 

29  Během soudního přelíčení přiznal pouze 
dodání půl litru petroleje a jednoho sa-
lámu.

30  NOVÁK, Jiří A.: Cesta na Golgotu. Z oku-
pačního deníku kněze. Pravoslávny ka
lendár, 1982, s. 88.

31  To už o úkrytu parašutistů věděl i kos-
telník Václav Ornest a jeho zeť Karel 
Louda, které Petřek zavázal mlčenlivos-
tí. I s rodinami za to zaplatili 24. října 
1942 v Mauthausenu krutou daň. O situa-
ci byl přirozeně informován i děkan 
chrámu a dlouholetý a věrný spolupra-
covník vladyky Gorazda, otec Alois 
Václav Čikl.

32  ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, 
někomu smrt. Československý odboj a na
cistická okupační moc 1941–1943, s. 132.

joseF jeřábeK (18. února 1892 Běštín, okres hořovice – 31. března 1967 litoměřice)
Pocházel z dělnické rodiny Josefa a Anny Jeřábkových, kteří vychovávali celkem šest dětí. Vyučil 
se strojníkem. V listopadu 1918 se přihlásil jako dobrovolník do čs. armády. S 38. pěším plukem 
v Berouně byl poslán do severních Čech a následně se účastnil bojů na Slovensku. Již jako člen 
sanitní služby zde byl opakovaně raněn. V roce 
1938 byl povolán do instruktážního kurzu 
moderních zbraní pro poddůstojníky v záloze. 
Po vyhlášení všeobecné mobilizace nastoupil 
jako velitel polní strojnické čety i. auto mo
bilového praporu. Po demobilizaci uschoval 
společně s dalšími sokoly osmnáct vojenských 
pušek a jeden revolver. Zbraně ukryté ve dvou 
sokolovnách, které Jeřábek dříve spravoval, byly 
použity během Pražského povstání.a Od konce 
třicátých let pracoval jako kostelník, matriční 
úředník, výběrčí církevní daně a úřední doru
čovatel v náboženské obci Církve československé 
(husitské) na pražském novém Městě. Od 
počátku okupace se zapojil do protinacistické 
rezistence. Účastnil se demonstrace po pohřbu 
Jana Opletala, napo máhal přepadeným stu
den tům v hlávkově koleji k útěku, patřil 
k okruhu pomocníků kaplana Vladimíra Petřka, 
spolupracoval se skupinou kpt. Miloslava Šáry.b 
V květnových dnech 1945 se přihlásil k pomocné 
zdravotnické službě a byl přidělen na bojové 
stanoviště v úseku Vratislav – Praha ii, kde 
konal službu až do 17. května.c Ke konci roku 
1952 opustil ze zdravotních důvodů místo 
správce sboru v československém kostele 
knížete Václava na Zderaze a odešel do důchodu. nadále však byl s manželkou Alžbětou, která 
začala pracovat jako pomocná sborovnice, ubytován v kostele. V průběhu padesátých a šedesátých 
let se aktivně účastnil legionářských setkání a stal se jednatelem i. sboru vojenských záložníků 
v Praze. V této souvislosti ho od roku 1956 v rámci akce „legionář“ sledovala Státní bezpečnost.d 
Ve stejném roce byl vyšetřován v souvislosti s politickým procesem „Pejša rudolf a spol.“, když 
v kostelní kolumbární schránce ukryl na Pejšovu žádost cívku s filmem, na němž byli zachyceni 
někteří z obviněných.e V únoru 1961 na něho byla pro podezření z údajné špionáže již podruhé 
vypracována tzv. ustanovka, ale souzen nakonec nebyl.f Vážně nemocen – dlouhodobě se léčil 
s tuberkuló zou – se na sklonku života odstěhoval s manželkou do litoměřic.  

a  ABS, f. 325, sign. 325-99-4, výslechový protokol sepsaný s Josefem Jeřábkem z 10. září 1963.  
Srov. Národní archiv (dále jen NA), f. Český svaz bojovníků za svobodu (dále jen ČSBS), členská 
složka Josefa Jeřábka.

b  Tamtéž. Srov. APD CČSH, f. Odbojová činnost během okupace, nezpracováno, Pamětní zápisky 
Josefa Jeřábka z doby nesvobody, květen 1945. Více o odbojové skupině kpt. Miloslava Šáry, nazývané 
později KOS, která byla bez vědomí jejích členů pod kontrolou Gestapa a stala se součástí rádiové 
protihry označené krycím názvem „Hermelín“ viz SLÁDEK, Oldřich: Gestapo v boji proti druhé 
vlně výsadků vyslaných z Anglie v operačním období 1942–1943. Historie a vojenství, 1969, s. 458–489. 
V této skupině jako konfident figuroval i Karel Čurda (Karl Jerhot). 

c  APD CČSH, f. Odbojová činnost během okupace, nezpracováno, Pamětní zápisky Josefa Jeřábka  
z doby nesvobody, květen 1945. NA, f. ČSBS, Členská složka Josefa Jeřábka.

d  ABS, f. MV-H, sign. H-115, pozorování a rozpracování Josefa Jeřábka Státní bezpečností v rámci 
akce „Legionář“.

e  Tamtéž, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2550 MV, výslechový 
protokol sepsaný s Josefem Jeřábkem z 6. dubna 1956. 

f  Tamtéž, f. MV-H, sign. H-115, rozpracování Josefa Jeřábka Státní bezpečností v rámci osob evidovaných 
jako tzv. bývalí lidé.

Stříbrná svatba manželů Jeřábkových v česko-
slovenském sboru Na Zderaze, únor 1948

Foto: APD CČSH
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dočkala kýžené svobody. Shodou ne-
šťastných náhod byla však zatčena 
šestičlenná rodina Bohumila Vosmí-
ka a jeho příručí Václav Mihula. Bě-
hem zatýkání se Vosmíkův syn Old-
řich, který bojoval v mezinárodních 
brigádách ve Španělsku a společně 
s otcem ukrýval zbraně, nehodlal 
vzdát a postavil se Gestapu na odpor, 
přičemž těžce zranil jednoho ze zatý-
kajících. Byl popraven spolu s man-
želkou, sestrou, bratrem, oběma ro-
diči a řeznickým příručím Mihulou 
24. června 1942.33 Z celé rodiny se 
zachránil jen malý synek, který si 
v době zatýkání hrál na ulici.34 Když 
byla v roce 1947 za účasti ministra 
výživy Václava Majera odhalována 
péčí podpůrného Spolku řezníků 
a uzenářů pro Karlín, Libeň a okolí 
na počest všech sedmi popravených 

pamětní deska, byl na ni symbolicky 
zavěšen trnový věnec na znamení 
jejich utrpení.35

Z Petřkových spolupracovníků je 
doposud téměř neznámá a v historio-
grafické literatuře nezmapovaná osob-
nost Josefa Jeřábka z československého 
kostela knížete Václava Na Zderaze, 
který stojí v blízkosti chrámu sv. Cyri-
la a Metoděje. Josef Jeřábek se od po-
čátku okupace zapojil do protinacistic-
ké rezistence. S Vladimírem Petřkem 
se znal řadu let ze setkání v kapli 
pražské Zemské porodnice u Apoliná-
ře, kde jako matriční úředník dvakrát 
týdně zapisoval křty vykonané česko-
slovenským novoměstským farářem 
Jaroslavem Krejcárkem.36 Nejednou se 
také stalo, že listonoš omylem zaměnil 
poštu určenou pro pravoslavnou du-
chovní správu a doručil ji na farní úřad 

protějšího československého kostela. 
Kostelníku Jeřábkovi se tak mnohdy 
naskytla pří ležitost, aby s kaplanem 
mezi čtyřma očima probral válečnou 
situaci, nové zprávy ze zahraničí, ale 
i běžné anekdoty, které dle jeho vzpo-
mínek Petřek nejen rád poslouchal, ale 
i vyprávěl.

Již počátkem roku 1942 vznesl Vla-
dimír Petřek při jednom vzájemném 
setkání s Jeřábkem dotaz, zda někdy 
nebyl žádán o výpomoc při ukrývání 
nehlášených osob a jak by se v této 
situaci zachoval. Oba se shodli, že 
v takovýchto případech je na místě co 
největší opatrnost před provokatéry 
Gestapa. Na druhou stranu Petřek 
tehdy zdůraznil, že takovéto lidi nesmí-
me odmítat, že je šťasten, když takovému 
člověku aspoň cigaretu může podat, 
ovšem že těch má nedostatek, že by po-

33  ABS, f. Stíhání nacistických válečných zločinců (dále jen 325), sign. 325-2-6, seznam osob popravených během II. stanného práva.
34  Ze života náboženské obce v Praze-Libni. Český zápas, 1947, č. 20, s. 123. 
35  Celá rodina Vosmíkova i řeznický příručí Mihula byli věřícími křesťany. Svoji víru praktikovali v Církvi československé (husitské), jejíž 

dva duchovní se odhalování pamětní desky rovněž zúčastnili a vykonali u ní krátký obřad. 
36  Jaroslav Krejcárek (1887–1953), strahovský premonstrát a farář CČS(H). Na kněze byl vysvěcen kardinálem Lvem Skrbenským 14. červen-

ce 1912 v Praze u sv. Víta. V březnu 1920 přestoupil do CČS(H) a postupně až do roku 1952 sloužil jako farář v Nových Benátkách, Mnicho-
vicích a v Praze na Novém Městě. Byl to právě on, kdo 15. listopadu 1939 v kapli českého Ústavu pro soudní lékařství v Praze II. vedl smu-
teční rozloučení s medikem Janem Opletalem. Se svojí manželkou patřil rovněž mezi spolupracovníky kostelníka Jeřábka, kterému 
dodával potraviny a potravinové lístky, které byly dále předávány kaplanu Petřkovi. Po válce byl za tuto činnost opakovaně vyznamenán. 

Farář Jaroslav Krejcárek v kanceláři sboru knížete Václava Na Zderaze, vpravo chrám sv. Cyrila a Metoděje na konci 30. let, fotografie ateliéru 
Bruner-Dvořák z Prahy Foto: APD CČSH a ANPHH
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třeboval mít takový zdroj, jako mám já 
od tatínků v porodnici.37 Zdá se tedy, že 
ještě před příchodem parašutistů do 
krypty kaplan věděl, kde a komu po-
moci, což potvrzuje ve svých vzpomín-
kách na něho i Dušan Bílý.38 V průběhu 
roku 1942 tak vykrystalizoval v okolí 
kostelníka Jeřábka okruh spolupracov-
níků, kteří mu dodávali nejen potravi-
ny, ale i potravinové lístky a peníze. 
Patřili mezi ně jeho sourozenci z Pod-
brdska a dále především věřící z no-

voměstské náboženské obce, konkrét-
ně již zmiňovaní manželé Krejcárkovi, 
Cecílie Průšová, Aloisie Rábová, Anež-
ka Nováková a Marie Matěnová. K ces-
tám pro nedostatkové potraviny vyu-
žíval Josef Jeřábek potvrzení od faráře 
Krejcárka, které ho opravňovalo vybrat 
si během pracovního týdne volný den 
místo neděle, kdy musel být přítomen 
v kostele.39

Události nabraly spád počátkem 
června, kdy se Vladimír Petřek Jeřáb-

ka dotázal, zda by nemohl obstarat 
nějaký civilní oblek, případně větší 
množství potravin. Milerád jsem mu dal 
slib a ještě jsem mu doporučil, že bych 
navázal styk s jeho holičem Josefem Buš
tou ze Zderazu, za něhož se zaručuji, že 
ho znám jako dobrého Čecha. […] Dr. 
Petřek vzal doporučení na p. Buštu s po
těšením na vědomí. Pan Bušta moje 
sdělení s radostí přijal. Po nějakém dnu 
přišel jsem opět na holení. Pan Bušta 
jevil radost, tak jako když jsem mu popr
vé sdělil zmíněnou spoluslužbu. Po ob
sloužení zákazníka mně sdělil, že čeká 
na 9. hod. pana dr. Petřka. Ukázal mi, co 
se mu podařilo pro něho získat. V obálce 
měl připraven: celý lístek na maso, lístky 
na pečivo, 20 cigaret a 500 korun. Brzy 
na to vešel duchovní Petřek, při předá
vání obálky p. Buštou do ní nahlédl 
a současně dal nahlédnout také mně. 
K onomu obsahu jsem ještě přidal v tom 
okamžiku 1000 korun. Načež nám podě
koval jménem „našich chlapců“. Mně 
připojil ještě poděkování za dvoje ošace
ní, jak se chlapcům hodilo, a za salámy, 
že mně vzkazují vyřídit štípanou pusu. 
Řekl jsem, že zítra dostanou další salám. 
Mimo poděkování ještě řekl dr. Petřek: 
„Až my tady jednou již nebudeme, budou 
tyto zdi vyprávět našim potomkům, že 
tady vznikl počátek likvidace germánské 
bestiality.“40

Zmíněné dva obleky tehdy obstaral 
Jeřábek společně s krejčím Františkem 
Valentou z Ječné ulice. Salámy dodá-
val velký ctitel biskupa Gorazda, 
majitel uzenářství Jaroslav Bartůněk. 
Celkem Josef Jeřábek se svými spolu-
pracovníky Petřkovi předal větší 
množství lístků na pečivo včetně 
bábovky, cukr, jablka, salámy, ciga-
rety a čtyřikrát po 1000 korunách. 
Vůbec poslední zásilku převzal od 
Františka Valenty. Šlo o koláče a sou-
pravu prádla. Sám k tomu přidal sa-
lámy a cigarety.41 

37  Archiv pražské diecéze CČSH (dále jen APD CČSH), f. Odbojová činnost během okupace, nezpracováno, Pamětní zápisky Josefa Jeřábka  
z doby nesvobody, květen 1945.

38  BÍLÝ, Dušan: Vladimír Petřek, s. 20.
39  APD CČSH, f. Odbojová činnost během okupace, nezpracováno, Pamětní zápisky Josefa Jeřábka z doby nesvobody, květen 1945.
40  Tamtéž.
41  Tamtéž.

Titulní strana Jeřábkových Pamětních zápisků z doby nesvobody Zdroj: APD CČSH
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Kostelník Jeřábek stejně jako ostatní 
podporovatelé nevěděl, komu je jídlo 
a šatstvo určeno: Věřil jsem, že bratr dr. 
Petřek podporuje nějakou skupinu vlas
teneckého odboje, ale že mají souvislost 
s atentátem na lotra Heydricha, jsem 
nevěděl. Až po prvých výstřelech asi o půl 
páté hodině ranní dne 18. 6. 1942, po vy
běhnutí na kostelní půdu s rozhledem ze 
střešních vikýřů, vidím sta německých 
vrahů.42 Josef Jeřábek se ve své dobře 
skryté a situované pozorovatelně stal 

jedním z mála nezvaných svědků ně-
kolikahodinového vzdoru sedmi stateč-
ných vojáků, kteří bezezbytku naplni-
li slova vojenské přísahy: … životy své 
ochotně dáme na ochranu vlasti a za její 
svobodu; přísaháme, že budeme druh 
druha milovat, k sobě věrně stát, v nebez
pečí se neopouštět, ale až do konce se 
bránit tak, jak nám káže možná čest 
a vědomí povinností občanských.43 

Drama odehrávající se v chrámu 
a jeho okolí kostelník sledoval po celý 
den – Dittrichova ulice byla dle jeho 
svědectví zprůchodněna kolem desá-
té hodiny dopolední, zatímco Resslova 
teprve v půl páté odpoledne – až do 
nočních hodin, kdy od vyrabovaného 
kostela sv. Cyrila a Metoděje odjíždě-
ly naložené vojenské nákladní auto-
mobily. Přirozeně i on očekával, zda 
nebude prozrazen a zatčen. Pro tento 
případ si vyzvedl revolver ukrytý na 
půdě a byl připraven bránit se se zbra-
ní v ruce. Nakonec osudný 18. červen 
1942 i zbytek války ve zdraví přečkal 
a v květnu 1945 mohl o svých kontak-
tech a spolupráci s Vladimírem Petř-
kem vydat svědectví,44 které je mimo 
jiné dokladem Petřkovy výjimečné 
statečnosti: Mám za prokázané, že vý
slechem pravoslavných kněží nebyl nikdo 
prozrazen, že bylli kdo zjištěn, muselo 
se tak stát nějakou zradou. Věřím, že dr. 
Petřek byl při své inteligenci tolik pevný, 
neboť neprozradil mne ani p. Buštu, 
proto neprozradil ani jiné!45 

svět se kyMácí,  
ale kříž stojí pevNě

V době, kdy se „sedm statečných“ 
ukrývalo v chrámové kryptě, si kulti-
vovaný a vzdělaný, ale zároveň zemi-
tý Valach spjatý s venkovem kolem 
Rožnova pod Radhoštěm46 naplno 
uvědomoval základní rozměr svého 
kněžství, které by mělo být především 
službou bližním. Vladimír Petřek chá-
pal, že zima, vlhkost47 a další obtíže 
nedoléhaly na psychiku parašutistů 
zdaleka v takové míře jako zprávy 
o teroru, který nacisté rozpoutali 
v Protektorátu. Ten se ještě vystup-
ňoval po Heydrichově smrti 4. června 
1942.48 Na popravištích umíraly stov-
ky českých vlastenců,49 v noci z 9. na 
10. června 1942 byl v rámci odvetných 
opatření zpečetěn osud obyvatel obce 
Lidice.50 Parašutisté byli o dění venku 
informováni z denního tisku, který jim 
přinášel kaplan Petřek, zprávy někte-
ří z nich získávali i při svých občas-
ných odchodech z chrámu. Museli se 
vyrovnávat také s tím, že mezi popra-
venými objevovali známá jména. Du-
sivá atmosféra doléhala i na samotné-
ho Petřka.51 Vyprávěli mi za mnoho let 
později jeho žáci, které vyučoval nábo
ženství, že v pohnutém roce 1942 […] 
býval velmi roztržitý a zamyšlený.52 
Podobně na setkání s Vladimírem 
Petřkem vzpomínal ve svých Pamětech 
Václav Černý: Nějakou dobu před aten

42  Tamtéž.
43  Archiv Národního památníku hrdinů heydrichiády při českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje (dále jen ANPHH), f. Vojenská opera-

ce Anthropoid, nezpracováno, text vojenské přísahy otištěný v druhém doplněném vydání Vojenského služebního řádu z roku 1938. 
44  J. Jeřábek své Pamětní zápisky z doby nesvobody sepsal hned v květnu 1945 a věnoval je svému příteli, uměleckému knihaři Gustavu Mužíkovi.
45  APD CČSH, f. Odbojová činnost během okupace, nezpracováno, Pamětní zápisky Josefa Jeřábka z doby nesvobody, květen 1945.
46  Vladimír Petřek se sice narodil v Hodolanech u Olomouce, ale tíhl především ke kraji svých předků.
47  Nepříznivým klimatickým podmínkám v chrámové kryptě se vojáci snažili uniknout střídavými pobyty na kůru. 
48  Reinhard Heydrich zemřel 4. června 1942 v půl osmé ráno v nemocnici Na Bulovce.
49  Informace o úhrnných počtech osob odsouzených stannými soudy v Praze a Brně, které byly následně popraveny, viz ABS, f. 325,  

sign. 325-2-6, Zpráva šéfa řídící úřadovny gestapa v Praze Hanse Geschkeho z 24. června 1942. 
50  Více o vyvraždění Lidic např. ABS, f. MV-H, sign. H-252/2. Dne 24. června 1942 postihl téměř stejný osud obyvatele osady Ležáky, kteří 

ač většinou alespoň tušili, že se u nich ukrývá „hledaná osoba“, ani v době nejtvrdších represí nic neprozradili. Proto bylo rozhodnuto, 
že vedle zdejších mužů budou popraveny i ženy. 

51  Z dochovaných vzpomínek víme, že sílící tlak působil i na nejbližší podporovatele parašutistů včetně Jana Zelenky. Asi nejobsáhlejší 
svědectví o kritických červnových dnech roku 1942 podal po válce prof. Ladislav Vaněk (krycí jméno „Jindra“). Jeho výpovědní hodnota 
je však limitována Vaňkovým sklonem k fabulování a vůbec jeho problematickou rolí v domácím odboji. 

52  NOVÁK, Jiří A.: Fénix, s. 89. Vladimír Petřek tehdy vyučoval pravoslavné náboženství i malou skupinu dětí v Praze na Hanspaulce. 

Sbor knížete Václava Na Zderaze
Foto: archiv Martina Jindry
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tátem setkal jsem se s dr. Petřkem, při
nášel mi pro KM (Kritický měsíčník – 
pozn. aut.) výběr svých překladů 
z jugoslávských básníků […] setkání jako 
jiné, vídali jsme se od roku 1937 často, 
tentokrát se zdál ustarán a naznačil proč 
– hledá s velkými nesnázemi byty pro 
„naše lidi“ a výsledky má malé.53 Přesto 
v sobě Vladimír Petřek dokázal najít 
vnitřní sílu a pokoj, který se snažil při 
vzájemných rozhovorech přenášet i na 
„své svěřence“. 

Hluboce zakořeněná víra se stala 
v Petřkově podání aktem skutečné 
křesťanské lásky. Jak napsal ve shodě 
s apologety ve své disertační práci, 
kterou v roce 1937 obhájil na Husově 
československé evangelické fakultě 
bohoslovecké v Praze: Všichni lidé jsou 
povinni sloužit prospěchu své vlasti a to 
nejen z nutnosti, ale i s láskou.54 Pro 
dotvrzení těchto slov ocitujme část 
zprávy kriminálního komisaře Hein-
ze Jantura, který byl pověřen koordi-
nací zvláštní vyšetřovací komise ve-
dené Heinzem Pannwitzem: Mně je 
známo, že právě Petřek mohl učinit 
podrobné výpovědi, poněvadž přišel 
s parašutisty často dohromady a s nimi 
se často dlouhou dobu bavil. Petřek 
osobně odebíral také od všech podpo
rovatelů dodané potraviny a dodával je 
pak dále parašutistům. Ukázal svoje 
bezvadné vystupování, když mu byla 
položena otázka kriminálním komisařem 
Pannwitzem v mé přítomnosti, proč 
uschoval tyto v kostele, odpověděl, že 
je národně uvědomělým Čechem a z to
hoto přesvědčení také jednal.55

Důležitým okamžikem pro otce 
Petřka a děkana Čikla, jejich pravo-
slavné bratry a možná i parašutisty 
ukryté v chrámu byly nedělní boho-
služby,56 které sloužil děkan společ-
ně s kaplanem. Nevíme, zda prone-
sená kázání a modlitby doléhaly až 
k uším ukrytých vojáků – dnes slyši-
telné jsou –,  ale přesto se lze domní-
vat, že moment, kdy pravoslavní du-
chovní vyslovovali obvyklé přímluvné 
modlitby za vlast či nemocné, trpící 
a zajaté,57 byl pro všechny okamžikem 
hlubokého vnitřního prožitku a zdro-
jem nové síly, kterou do dalších dnů 
nezbytně potřebovali.

akce „kostel“ 

Navzdory nevídané krvelačnosti 
a propracovanosti rozsáhlých opat-
ření směřujících k dopadení strůjců 
Heydrichovy likvidace bylo pátrání 
nacistů tři týdny bezvýsledné. Po-
mohla jim až zrada Karla Čurdy (člen 
operační skupiny s kódovým ozna-
čením OUT DISTANCE), který místo 
aby společně s ostatními parašutisty 
odešel do krypty, opusti l Prahu 
a ukrýval se u své matky v Nové Hlí-
ně. Právě až jeho rozsáhlá výpověď, 
učiněná na vedoucí služebně praž-
ského Gestapa v Petschkově paláci, 
přivedla vyšetřovatele nejprve k ro-
dinám podporovatelů a následně do 
pravoslavného chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje. Důvody i fatální důsled-
ky Čurdova selhání byly již mnoho-
krát popsány.58 Proto jen krátce 

připomeňme, že Čurda své ústní 
oznámení, kterému předcházel uda-
vačský dopis z 13. června 1942, učinil 
v době, kdy byla z popudu vládního 
rady Heinricha Bergera vyhlášena 
krátkodobá amnestie pro osoby spja-
té s likvidací Reinharda Heydricha, 
které doposud neučinily patřičné 
oznámení.59 To byl skutečně velice 
dobrý psychologický tah, který měl 
společně s rozpoutaným terorem 
a všudypřítomnou propagandou zá-
sadní vliv na posun ve vyšetřování.

Pro Vladimíra Petřka si do jeho bytu 
přišlo zatýkací komando vedené kri-
minálním asistentem Antonem Wän-
kem – přítomen byl i jeden z nejvýkon-
nějších konfidentů Gestapa, převor 
řádu maltézských rytířů Franz Werner 
Bobe – kolem třetí hodiny ranní  
18. června 1942.60 Odvezli ho do Pet-
schkova paláce, kde jej hlídal Bobe, 
a krátce po zahájení akce „Kostel“ 
v poutech odvlekli do pravoslavného 
chrámu. Zde byl nucen vypovídat 
o přesném místě úkrytu parašutistů, 
což s odkazem na zpovědní tajemství 
nejprve odmítl. Po skončení první fáze 
střetu a zneškodnění tří parašutistů 
(Opálka, Bublík, Kubiš), bránících se 
z chrámového kůru, byl vedoucím 
kontrarozvědného III. oddělení Wilhel-
mem Schultzem vyzván, aby parašu
tistům v katakombách řekl, aby se 
vzdali, že se jim ničeho nestane, a že 
k nim mluví farář kostela. Slyšel jsem 
ještě (překladatel pražského Gestapa 
Josef Chalupský – pozn. aut.) jednohlas
nou odpověď: „My jsme Češi, my se ne

Rovněž jedna z jeho tehdejších žaček Věra Topičová později vzpomínala, jak v kritické době pro něho nezvykle přerušoval výuku 
a dlouze se díval oknem na Prahu.

53  ČERNÝ, Václav: Křik Koruny české. Paměti 1938–1945 (Náš kulturní odboj za války). Atlantis, Brno 1992, s. 268. Profesor Černý ve svých 
Pamětech rovněž naznačuje, že redigování Kritického měsíčníku byl nucen zanechat právě v souvislosti se zatčením Vladimíra Petřka. 
Tamtéž, s. 291–292.

54  PETŘEK, Vladimír: Církev a stát ve spisech křesťanů prvých čtyř věků, včetně Augustina Hipponského. Disertační práce, HBF, Praha 1937, s. 57.
55  ABS, f. MV-H, sign. H-252/2, zpráva Heinze Jantura o objasnění atentátu na Reinharda Heydricha z 29. září 1946.
56  V inkriminované době byla liturgie sloužena třikrát.
57  GORAZD (PAVLÍK, Matěj): Pravoslavný katechismus. Ferd. Svoboda, Praha – Hlinsko 1940, s. 199. 
58  Více o okolnostech Čurdova činu a jeho dalším osudu např. ABS, f. 325, sign. 325-106-4 a sign. 325-106-5. 
59  ABS, f. MV-H, sign. H-252/2, zpráva Heinze Jantura o objasnění atentátu na Reinharda Heydricha z 29. září 1946.
60  Tamtéž, sign. H-252/8, zápis o výslechu Kurta F. Oberhausera z 26. března 1947. Po zahájení akce byl zatčen rovněž kostelník Ornest, 

přibližně v šest hodin následovalo zatčení faráře Čikla. Dne 22. června 1942 si příslušníci Gestapa došli pro Jana Sonnevenda a jako 
poslední přišel 25. června 1942 na řadu biskup Gorazd. Zatčena byla i jeho sekretářka Marie Gruzínová, roz. Krylová. 
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vzdáme, nikdy, nikdy, nikdy!“ A hned 
nato zazněly z katakomb výstřely.61 

V bezvýchodné situaci, vyčerpaní, 
bez potřebného množství střeliva 
a věrni přísaze, kterou složili, zbylí 
čtyři parašutisté (Gabčík, Valčík, Švarc 
a Hrubý) dobrovolně ukončili svůj ži-
vot. Proti sedmi československým 
vojákům stálo téměř osm stovek mužů, 
přesto boj trval mnohem déle, nežli 
nacisté očekávali.62 Vrchní kriminální 
tajemník oddělení pro židovské, cír-
kevní a zednářské záležitosti Kurt F. 
Oberhauser, velitel jedné ze skupin 
příslušníků Gestapa, kteří jako první 
vstoupili do pravoslavného chrámu, 
dal po skončení akce pro propagační 

účely zhotovit z pořízených fotografií 
„alba atentátníků“.63 Cynismus nacis-
tických pohlavárů pak dosáhl vrcholu, 
když se nechali obsluhovat chlebíčky 
a koňakem, zatímco z chrámu byla 
vynášena těla parašutistů.64

křížová cesta

Zmíněný Kurt F. Oberhauser byl pově-
řen vyšetřováním případu kaplana 
Petřka a jeho pravoslavných bratrů po 
církevní linii. Tento extravagantní šéf 
církevního oddělení, který se nechával 
fotografovat v pravoslavných bohoslu-
žebných rouchách,65 si při vyšetřování 
počínal se vší krutostí. Svědek Bedřich 

Bádelt po válce líčil Oberhausera jako 
člověka krutého, který bil a týral za-
jištěné duchovní, případně je nechal 
týrat svými podřízenými.66 V podob-
ném duchu vypovídal i Oberhauserův 
blízký spolupracovník Fritz Kiesewe-
tter: Vůči vězňům se choval stejně bru
tálně a troufale v každé formě a často 
z nich vymáhal přiznání za použití ná
silných prostředků. […] Náležel k oněm 
lidem, kterým chybí jakýkoliv lidský cit.67 
Přesto se po válce vyjádřil, že sice 
věděl o přísně důvěrném předpisu, jež 
se týkal tzv. zostřeného výslechu, ale 
nebylo mu známo, že by byl v Petsch-
kově paláci vůbec někdo bit či týrán 
(sic).68 

Týrání a ponižování ze strany vy-
šetřovatelů se nevyhnulo ani nepod-
dajnému Vladimíru Petřkovi. Dokon-
ce mu přihlížel i sám státní tajemník 
Úřadu říšského protektora Karl Her-
mann Frank.69 Petřek však věděl, proč 
trpí, a při niterných modlitbách v pan-
krácké cele č. 4 si plně uvědomoval, 
že k víře v Krista utrpení a strádání 
nerozlučně patří. Byl knězem a věří-
cím člověkem, jemuž nestačilo víru 
jen vyznávat. Nepochyboval o tom, že 
je ji třeba rovněž osvědčovat ve zkouš-
kách, v činech lásky a v ochotě k utr-
pení. Víra, která není spojena se 
skutky, je totiž sama o sobě mrtvá. 
Jistě si během vnitřních zápasů ve 
vězeňské cele nejednou vzpomněl na 
utrpení prvotních křesťanů, se kterým 
byl léta konfrontován při přípravách 
své disertační práce. Stejně jako oni 
vzal na sebe kříž, spoléhaje na Krista 
jako na jediného vítěze, který stojí 
svou pomocí ustavičně při každém, 
kdo je obtížen břemeny, a dává mu 
odpočinout.

61  ABS, f. 325, sign. 325-102-6, výpověď Josefa Chalupského z 3. listopadu 1945.
62  O akci „Kostel“ více např. ABS, f. MV-H, sign. H-252/8, zpráva o nasazení zbraní SS 18. června 1942 proti parašutistům ukrytým v kos-

tele sv. Cyrila a Metoděje. 
63  Tamtéž, f. MV-H, sign. H-252/8, výpověď Fritze Kiesewettera z 30. srpna 1945.
64  Tamtéž, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-312 MV, výslechový protokol sepsaný s Karlem Kowalczykem z 30. ledna 1953.
65  Oberhauser po válce tvrdil, že nešlo o roucha z chrámu sv. Cyrila a Metoděje, nýbrž že pocházela z dobytých východních území.
66  ABS, f. 305, sign. 305-657-5, koncept připravovaného trestního oznámení na Kurta F. Oberhausera z 9. února 1947.
67  Tamtéž, f. MV-H, sign. H-252/8, výpověď Fritze Kiesewettera z 30. srpna 1945.
68  Tamtéž, zápis o výslechu Kurta F. Oberhausera z 26. března 1947.
69  ŠUSTEK, Vojtěch: Zlato se čistí v ohni, s. 41.

kurt Friedrich oberhauser (27. května 1903 Duisburg – 18. dubna 1947 Praha)  
tento vzděláním strojní inženýr se stal koncem roku 1933 zaměstnancem německé tajné státní policie. 
Krátce pracoval v Mnichově, od listopadu 1934 až do března 1939 pak přímo v Berlíně. Od května 1937 
byl členem nSDAP. Dne 15. března 1939 byl odvelen se zvláštním oddílem přímo do Prahy. Do srpna 
1939 pracoval jako referent v židovském oddělení, následně jako vrchní kriminální tajemník v oddělení 
pro židovské, církevní a zednářské záležitosti  
(odd. ii B, později iV4a). Kromě vyšetřování mnoha 
„trestných činů“ duchovních (nejen římsko
katolických, ale například i československých) vedl 
přípravy procesu proti biskupu Gorazdovi, kaplanu 
Vladimíru Petřkovi, faráři Aloisi V. Čiklovi 
a předsedovi sboru starších Janu Sonnevendovi 
z pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Při 
vyšetřování kněží se nerozpakoval používat 
brachiální násilí nebo k němu nabádal své podřízené. 
Patřil k iniciátorům zřízení demeritního domu 
v zásmuckém františkánském klášteře, kam byli od 
října 1941 umisťováni i protinacisticky smýšlející 
římskokatoličtí kněží. Zatčen byl 13. června 1946 
v Plzni. Dne 18. dubna 1947 byl Mimořádným 
lidovým soudem v Praze odsouzen k smrti a téhož 
dne v 18.00 hodin popraven. Kurt F. Oberhauser Foto: ABS
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Pomocníkem při nacházení a oteví-
rání se Bohu, jemuž Vladimír Petřek 
zasvětil život a do něhož vkládal svou 
naději, se mu stal růženec, který měl 
po dobu věznění při sobě. A stejně jako 
je Kristus středem růžence, byl i ve 
středu Vladimírova rozjímání. Kapla-
novi se podařilo propašovat růženec 
z vězení a měl ho při sobě až do doby 
těsně před popravou. Adresátem mod-
litbami prosycené relikvie se stal  
Petřkův přítel, učitel, spisovatel, re-
daktor a překladatel z polštiny Jaroslav 
Janouch, jehož rodina růženec dodnes 
opatruje. Oba se léta přátelili a navště-
vovali. Nad Janouchovou rodinou tak, 
zvláště pro následující příhodu, visela 
hrozba zatčení: Na návštěvu na oběd 
k nám do Modřan čas od času přijížděl 
pravoslavný kněz Vladimír Petřek, otcův 
přítel, který působil v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje. […] V té době byl naším sou
sedem policejní inspektor Havlíček, jehož 
paní nevelké inteligence volala přes plot 
na celé Modřany na našeho otce: „Pane 
učiteli, pane učiteli, ten člověk, co k vám 
v neděli chodí na obědy, se náramně 

podobá tomu, který je dnes v novinách 
a kterého popravili!“ Každý si dovede 
představit, že v té chvíli by se v mém otci 
krve nedořezal.70

Kněz Vladimír Petřek dokázal díky 
své pevně zakotvené víře a životní vi-

talitě dva a půl měsíce odolávat fyzic-
kému i psychickému násilí vyšetřova-
telů. Ti se poté, co stále naráželi na jeho 
hrdost a nezlomnost, kdy mimo jiné při 
jednom z výslechů rezolutně prohlásil: 
Jako voják nemůžu nikoho zradit. Když 

70  ANPHH, f. Vojenská operace Anthropoid, nezpracováno, vzpomínka sochaře Ladislava Janoucha, jak ji zapsal podle vyprávění svého 
staršího bratra Pavla (nedatováno). 

Petřkův růženec z doby věznění
Foto: ANPHH

Protokol o popravě Vladimíra Petřka Zdroj: archiv Vojtěcha Šustka
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71  ABS, f. MV-H, sign. H-252/8, zápis o výslechu Kurta F. Oberhausera z 26. března 1947. Díky tomuto pevnému postoji zachránil Vladimír 
Petřek řadu svých spolupracovníků z okruhu kolem hostinského Františka Jarolímka a kostelníka Josefa Jeřábka.

72  ŠUSTEK, Vojtěch: Zlato se čistí v ohni, s. 42.
73  ABS, f. MV-H, sign. H-252/8, zápis o výslechu Kurta F. Oberhausera z 26. března 1947.
74  Manželka Marie, rozená Loreková, dcera Ludmila Ryšavá a její manžel Josef byli popraveni 24. října 1942 v Mauthausenu. Tři Ludmilini 

synové: Jaroslav, Jan a Pavel z prvního manželství s MUDr. Miloslavem Ortem, kteří žili u otce, válku přežili. 
75  Manželka Marie, rozená Klysová, byla popravena 24. října 1942 v Mauthausenu. Dcery Olga a Taťána byly umístěny na pražské Jenerál-

ce a posléze s ostatními dětmi z popravených rodin převezeny do internačního tábora ve Svatobořicích. Osvobození se dočkaly s další-
mi „svatobořickými dětmi“ v Plané nad Lužnicí. Po válce vyrůstaly u svého poručníka Norberta Coufala. 

76  ABS, f. MV-H, sign. H-252/8, výpověď Fritze Kiesewettera z 30. srpna 1945.
77  ZAVŘEL, Jiří: Pomocníci atentátníků na gen. Heydricha před stanným soudem. Srov. ŽIŽKA, Jaroslav: Pražský atentát. Večerní Praha,  

25. a 26. července 1977. 
78  LEIXNER, Josef: Na paměť vl. mučedníka Gorazda. Hlas pravoslaví, 1962, č. 6, s. 235.
79  Tamtéž, s. 236. Ve své disertační práci k tomuto Petřek napsal: Křesťan dokonce, dle názoru apologetů, nesmí se svévolně vyhnout trestu 

ani v takovém případě, že by trest byl nezákonný a nespravedlivý. PETŘEK, Vladimír: Církev a stát ve spisech křesťanů prvých čtyř věků, 
včetně Augustina Hipponského, s. 57.

80  IVANOV, Miroslav: Nejen černé uniformy. Monology o atentátu na Reinharda Heydricha. Naše vojsko, Praha 1965, s. 238.
81  ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941–1943, s. 177. Z početné Petřkovy 

rodiny nalezli smrt v koncentračních táborech oba jeho rodiče a sourozenci Jaroslav, Milada a Miroslav. Srov. např. KUBIS, Adolf: Kří-
žová cesta. Památce umučených členů rodiny Petřkovy. In: Vykupitelé. Světlé památce obětované rodiny Josefa Petřka, s. 11–13. Zatčení 
unikla Petřkova manželka Jiřina, rozená Reinlová, která již před válkou žila s dcerou Jiřinou odděleně. Manželství však podle pravo-
slavné duchovní správy v Olomouci rozloučeno nikdy nebylo. ANPHH, f. Vojenská operace Anthropoid, nezpracováno, úřední osvědče-

mne přesvědčíte s určitostí, pak se při
znám,71 pokoušeli využít k získání in-
formací určitou psychologickou hru. 
Upustili od brachiálního násilí a zača-
li s Petřkem až podbízivě diskutovat, 
přičemž se ho snažili získat na svoji 
stranu a pro své záměry.72 Kurt F. Ober-
hauser po válce tuto část vyšetřování 
komentoval: Byla určitá idea, aby dr. 
Petřek dostal milost, ale případ byl těžký.73 

O tom, jak nastalou situaci prožíval 
sám Vladimír Petřek, nám dochoval 
svědectví jeho spoluvězeň z pankrác-
ké cely č. 4 Jan Fiala. Nejprve však 
krátce k soudnímu přelíčení. Ve čtvr-
tek 3. září 1942 se v zasedací síni 
Petschkova paláce konalo mimořád-
né veřejné přelíčení stanného soudu 
s Vladimírem Petřkem, Janem Sonne-
vendem,74 Aloisem Václavem Čiklem75 
a biskupem Gorazdem. Soudu byla 
přikládána velká důležitost, o čemž 
svědčí i fakt, že celé přelíčení bylo 
natáčeno a výpovědi následně přepi-
sovány.76 Za předsedu byl vybrán šéf 
pražské řídící úřadovny Gestapa Hans 
Geschke, jako přísedící jeho zástupce 
JUDr. Josef Witiska a kriminální ko-
misař Heinz Pannwitz, žalobu zastu-
poval vedoucí kontrarozvědného 
oddělení Wilhelm Schultze. Přes dů-

kladnou přípravu procesu musel na-
konec žalobce konstatovat, že obvi-
nění nepřiznali víc, než k čemu byli 
donuceni na základě faktů, které byly 
Gestapu známy. Zvláště dr. Petřek 
vypovídal vyhýbavě a v některých 
případech výpověď zcela odmítl.77 
Držel se tak svého výroku, že přizná 
jen to, co mu bude s určitostí proká-
záno. Rozsudek se dal očekávat: trest 
smrti pro všechny obžalované.

Když se Vladimír Petřek vrátil po 
skončení soudu na celu, dle vyprávění 
Jana Fialy se zadostiučiněním pronesl: 
Přece poprava! Po krátkém mlčení pak 
spoluvězňům vyprávěl o statečnosti 
biskupa Gorazda. Sám prý prosil Boha, 
aby mu dopřál dosti sil, aby vydržel až 
do konce. Petřek byl vysílen, znaven, 
ubit, ale nezlomen. Jeho oči mluvily 
o vítězství ducha, o mravní síle, o od-
hodlání – jeho rty se tiše modlily, až 
usnul.78 Nyní se, opět prostřednictvím 
vyprávění Jana Fialy, dostáváme k od-
povědi, jak Petřek 4. září 1942 reagoval 
na možnost žádat o udělení milosti: Do 
cely se vřítil šalfíra z přijímací kanceláře. 
„Petřek!“ křikl a ihned spustil na pomalu 
se zvednuvšího Petřka vodopád nenávi
děného jazyka. Ptal se Petřka, chceli 
žádat o milost. A tu jsme poznali Petřka 

v celé hrdinné kráse. Napřímil se a s oh
něm v zraku takřka vykřikl na gestapá
ka: „Nein!“ […] Za nedlouho se opět 
vrátil. […] Petřek krajně vzrušen se vy
mrštil a německy rozhořčeně prohlásil, 
že nestojí o milost a že nikoho nežádal, 
aby tak učinil za něj. […] Petřek odmítal 
a jen se modlil, modlil se čím dál tím 
hlasitěji až do půl desáté odpoledne.79 
Následně byl odveden z cely, ale niko-
li na popraviště, jak se mylně domníval 
Jan Fiala. Čekala ho ještě identifikace 
právě zatčeného prof. Ladislava Vaňka: 
Přivedli ho (Petřka – pozn. aut.), aby mě 
identifikoval. Zbledl a sklonil hlavu. Ten 
den měl být popraven. Znal jsem ho dob
ře, spřátelili jsme se už dávno před hey
drichiádou, oba jsme se narodili stejný 
den – 19. června – a jeho tatínek byl mým 
učitelem v první obecné v roce 1912 v Ho
dolanech. Mlčel. Víc jsem ho neviděl.80 
Zatímco zbylí tři spoluodsouzení pra-
voslavní bratři byli zastřeleni v Praze-
-Kobylisích 4. září 1942 ve 14.00 hodin, 
Vladimír Petřek byl popraven o den 
později ve 12.00 hodin. V denním hlá-
šení policejního praporu je uvedeno, 
že chování odsouzeného před exekucí 
a během ní bylo klidné a důstojné. Zdržel 
se projevů. Tělo bylo dopraveno do kre
matoria a tam spáleno.81 
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Dne 27. září 1942 informoval denní 
tisk o opatření zastupujícího říšského 
protektora Kurta Daluegeho, kterým 
byla rozpuštěna Česko-pravoslavná 
náboženská obec (církve) srbské a ca-
řihradské jurisdikce, zakázána veš-
kerá její další činnost a zabaveno její 
jmění.82 Pravoslavní duchovní byli 
zatčeni a nuceně pracovně nasazeni 
v Říši.83 Kruté nacistické mstě neušly 
ani rodiny parašutistů a jejich nejbliž-
ších podporovatelů. Popravy 294 čes-
koslovenských vlastenců v Mauthau-
senu odstartovala „krvavá sobota“ 
24. října 1942. Další skupiny následo-
valy 26. ledna 1943 a 3. února 1944. 

trvalý odkaz 

Úspěch operace ANTHRO POID – od-
straněn byl třetí muž Říše a tedy 
vůbec nejvýše postavený nacista – lze 
v politické rovině nepochybně spat-
řovat v podpoře exilové vlády a její 
pozice. Nastartován byl proces, na 
jehož konci se podařilo obnovit Čes-
koslovensko v  předmnichovských 
hranicích.84 Likvidace Reinharda 
Heydricha má však i svůj hluboký 
lidský rozměr. Před svým skonem 
v Osvětimi napsala Petřkova matka 
Marie své nejstarší dceři, která byla 
pro pokročilé těhotenství ušetřena 
věznění: Nediv se, že mám hlavu schý
lenou bolestí, ale já tu hlavu zase zved
nu a ponesu ji hodně vysoko za to, ja
kého mi Bůh dal syna.85 Věta plná 
bolesti a zároveň naděje je poděko-
váním za syna – kněze prodchnutého 
duchem svého stavu, který nese tíhu 
bližních, jde s Kristem na Kalvárii 
a s láskou hledí na krucifix. 

Vladimír Petřek stejně jako desítky 
dalších podporovatelů vojenské ope-
race ANTHROPOID zcela přirozeně 

počítal s možností, že za své působe-
ní v domácím odboji přinese nejvyš-
ší oběť. Tito lidé ctili základní lidské 
hodnoty, které nemají pouze dočas-
nou platnost.86 Neuzavřeli se do své-
ho „malého“ světa, nezůstali lhostej-
ní k tomu, co se kolem nich dělo, ale 

aktivně nabídli sami sebe. Naplněním 
svého lidství přispěli ke změně ne-
tečného světa. Z lidí obětovaných se 
stali lidmi obětujícími se. Svoboda 
jejich oběti postavená proti totalitní 
moci je tak pro nás stále inspirací 
a výzvou. 

ní pravoslavné duchovní správy v Olomouci z 9. prosince 1946. Manželka Jiřina se po válce na Petřkovo přání, které zprostředkoval opět 
jeho spoluvězeň Jan Fiala, ucházela o vdovský a sirotčí důchod (pro dceru Jiřinu). ANPHH, f. Vojenská operace Anthropoid, nezpracová-
no, konvolut korespondence včetně prohlášení Jana Fialy vztahující se k žádosti o vyměření vdovské a sirotčí penze. 

82  Opatření říšského protektora v Čechách a na Moravě. Národní politika, 27. září 1942.
83  NOVÁK, Jiří A.: Cesta na Golgotu. Z okupačního deníku kněze, s. 89.
84  Vyjma Podkarpatské Rusi.
85  LEIXNER, Josef: Na paměť vl. mučedníka Gorazda, s. 234. 
86  Jak již bylo naznačeno, mnozí z podporovatelů operace ANTHROPOID opírali své jednání o svoji víru.

věřící rodina FaFkova
rodina legionáře Petra Fafka patřila k vůbec nejbližším podporovatelům a ubytovatelům 
parašutistů. V době nejtvrdších nacistických perzekucí a teroru vynikali Fafkovi (i po svém zatčení 
22. června 1942) statečností a obětavostí. Svůj život rodiče i jejich dvě dcery vystavěli na evangeliu 
(radostné zvěsti). láska k Bohu a bližním pro ně byla určující. Duchovním domovem se celé 
rodině stala Českobratrská církev evangelická, jejíž žižkovský sbor (Betlémskou kapli) pravidelně 
navštěvovali. na stejném místě byly konfirmovány i jejich dcery – rela v roce 1934 a liboslava 
v roce 1935. Dlouholetý místní farář Kristián Pavel lanštják jim tehdy ke konfirmaci vybral 
následující verše: Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen ty i dům tvůj, (Sk 16,31) Nestydím se za 
evangelium Kristovo; moc zajisté Boží jest k spasení každému věřícímu. (Ř 1,16).a V domovském 
sboru obě dcery později vyučovaly v nedělní škole. Když středoškolský profesor Josef Ogoun 
24. října 1945 vzpomínal na rodinu Fafkovu, díky které přežil válku, zdůraznil ve svém projevu 
rozměr víry v jejich životě: Tradice českobratrská byla až dojemně prožívána v rodině Fafkových 
a jejich účast na bohoslužbách 
a životě církve českobratrské 
(správně Českobratrské církve 
evan gelické – pozn. aut.) na 
Žižkově byla až biblicky vzorná.b 
Dne 6. května 1951 se v Bet
lémské kapli v Praze na Žižkově 
konala slavnostní boho služba, 
po níž byla celé rodině v před  
  sálí sboru odhalena pamětní 
deska. Farář lanštják tehdy 
vyslovil přání, aby všichni, kdož 
kolem desky půjdou do shro-
máždění, byli pohledem na ni 
posilněni ve víře a věrnosti 
v službě Boží pravdě.c

Odhalení pamětní desky rodině Fafkových v roce 1951 
Foto: archiv sboru ČCE Praha 3 – Žižkov

a  Archiv sboru Českobratrské církve evangelické PrahaŽižkov, kniha konfirmovaných, zápis 
o konfirmacích v roce 1934 a 1935.

b  Tamtéž, pietní vzpomínka na rodinu Fafkovu od dr. Josefa Ogouna z 24. října 1945. 
c  Tamtéž, pamětní kniha sboru, zápis o slavnostním odhalení pamětní desky rodině Fafkových 

z 6. května 1951.
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