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Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské. Poté se 
vyučil typografem-sazečem. V roce 1943 zatčen a do konce války 
vězněn.  V roce 1947 absolvoval několik zpravodajských kurzů a v 
roce 1949 půlroční stranickou školu.

Od roku 1934 v KSČ. Do roku 1937 pracoval ve své původní profesi 
jako typograf-sazeč. V letech 1937 až 1938 absolvoval prezenční 
vojenskou službu. Poté pracoval jako pomocný dělník v továrně 
Philips v Praze-Hloubětíně. Zde se zapojil do odbojové činnosti, 
za kterou byl v roce 1943 odsouzen na 5 let vězení. Trest si odpykal 
v koncentračních táborech v Terezíně a později v Ebrachu. Po os-
vobození tábora americkou armádou se vrátil do Prahy, kde nejprve 
pracoval na sekretariátu KSČ na Praze 3 a k 1. 8. 1945 nastoupil do 
služeb Zemského národního výboru., resp. Zemského odboru 
bezpečnosti II (ZOB II), kde pracoval v oddělení zabývajícím se poli-
tickým zpravodajstvím. K 7. 9. 1947 byl převeden do stavu minister-
stva vnitra ke Sboru národní bezpečnosti a byl zařazen k odboru BA, 
kde se zabýval stále politickým zpravodajstvím. V roce 1947 absol-
voval také několik zpravodajských kurzů. Od roku 1948 se výrazně 
podílel na perzekuci demokratické opozice proti komunistickému 
režimu i čistkách uvnitř strany a SNB. Od roku 1950 byl náčelníkem 
II. sektoru Velitelství StB na MNB. 17. 2. 1951 byl zatčen a obviněn z 
účasti na vraždě Ing. Konečného, který měl být údajně zapleten do 
vraždy mjr. Šrama. 4. 5. 1951 byl od SNB propuštěn a byly mu 
odňaty všechny hodnosti. Z vazby propuštěn 19. 1. 1953. V letech 
1956 a 1963 až 1964 byl Zelenkův případ řešen společně 
s případem Plaček, Čech, Pich-Tůma na ÚV KSČ. Výsledkem bylo 
udělení důtky a potvrzení jeho propuštění ze SNB. V letech 1968 až 
1970 probíhal v Příbrami se Zelenkou soudní proces, který jej uznal 
vinným, avšak nevedl k jeho potrestání pro nedostatek důkazů 
a promlčení činu.     
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