
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL
a POSÁDKOVÉ VELITELSTVÍ PRAHA

odhalení pomníku 

generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému

v sobotu 21. prosince 2013 od 11 hodin,

které se koná v rámci pietního aktu u příležitosti

69. výročí zahájení Operace Tungsten (1944)

8. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického (2005)

na Brandejsově náměstí v Praze-Suchdole

Program

• nástup čestných stráží spolků (Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, rota Nazdar, ...)

• nástup vojáků Čestné stráže AČR

Zahájení v 11 hodin

• trubači ÚH AČR hrají 3x signál “POZOR“

• představení hostů

• proslovy
Ing. Vlastimil Picek, ministr obrany 
Petr Hejl, starosta městské části

Odhalení pomníku generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému
Ing. Vlastimil Picek, ministr obrany 
Petr Hejl, starosta městské části

• položení květin a věnců k pomníku

Trubači ÚH AČR hrají hymnu ČR

Projevy, pozdravy hostů

• plk. PhDr. Eduard Stehlík, vojenský historik, připomenutí výročí operace Tungsten a
 výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického

• Petr Lacina, student AVU, autor pomníku

• prof. Petr Siegl, AVU, mentor Petra Laciny

• prof. Ing. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR

• prof. Jiří Balík, rektor České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole

• Mgr. Jitka Zichová, neteř Rudolfa Pernického z Valašského Meziříčí

• Sylva Krístková, starostka obce Krhová, rodiště Rudolfa Pernického

• Karel Schwarzenberg, poslanec, předseda zahraničního výboru PSP,
převzal záštitu nad přípravou pomníku

Duchovní slovo a modlitba - kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský 

Uctění památky

• minuta ticha

• trubači ÚH AČR hrají večerku

Ukončení pietního aktu - závěrečné slovo moderátora

Přesun na radnici městské části, Suchdolské náměstí 3
cca 5-10 min. pěšky za rotou Nazdar nebo přistaveným mikrobusem

Prohlídka výstavy „Generálmajor Rudolf Pernický“ v Alšově kabinetu na suchdolské radnici

Občerstvení / raut - na suchdolské radnici

 



Redaktor  Jindřich  Janoušek  byl  v  písemném  kontaktu  s  generálem  Pernickým  během  přípravy
doposud nevydané publikace "Galerie osobností Valašského Meziříčí" v roce 1999. Řádky, které mu
Rudolf Pernický v červenci toho roku napsal, dávají nahlédnout, jaký byl člověk, více než sebelepší
nekrolog: 
"Vážený pane Janoušku, k hodnocení této publikace myslím, že je velmi užitečná nejen pro školy, ale
i pro různé instituce a organizace ve Valašském Meziříčí a v celém Valašsku. Vím, jak pracné je k
různým příležitostem shromáždit životopisy a údaje o činnosti lidí, které tak budou v Galerii zájemcům
vždy přístupné. Vždyť tito lidé jsou součástí obrazu Valašska, který do značné míry vytvářeli a přispěli
tak k jeho mnohostranné proslulosti, nemluvě o tom, že někteří z nich v nejrůznějších oborech lidské
činnosti dosáhli  celostátního významu. A pak - příklady táhnou - což tam není dostatek vzorů,
které  jsme v  životě  hledali  a  měli?  Což nejsme například dosud pyšní,  že  do rakouského
parlamentu  byl  za  Valašsko  zvolen  TGM?  Tady  jsou  myslím  kořeny  toho,  co  dnes  tolik
postrádáme, znát a vědět, že mám být na co hrdý. Tady jsou kořeny vztahů k národu a státu a
snaze přispět svým dílem k jeho prospěchu a blahu. Doufám, že tato publikace k tomu aspoň
trochu přispěje. S přáním zdaru a srdečnými pozdravy Pernický"
První valašské internetové noviny, leden 2006, www.obeliskval.cz

Komise o tobě rozhodla
Přišel rok 1960, amnestie pro část politických vězňů, a teď nastalo rozhodování, co budu dělat. Měl
jsem dobrou vůli se něčemu naučit, nějakému řemeslu. Dostat se do nějakého lepšího zaměstnání
nebylo pro mě vůbec možné. Patřil  jsem bydlištěm do Prahy-západ, bydleli  jsme tenkrát v Praze-
Suchdole. A začal boj s tajemníkem okresního výboru KSČ, který mi řekl: „Soudruhu, komise o tobě
rozhodla, že musíš pracovat v cihelně." Já na to: „Tady u nás se staví vysoká škola zemědělská,
pracoval bych tam jako pomocník zedníka a chtěl bych se sám vyučit třeba zedníkem. Je to kousek
od našeho domu a budu se moci více účastnit výchovy svého syna." „Heleď, soudruhu, komise o tobě
rozhodla, že musíš jít do Libčic do cihelny, tak konec řečí." 

Když se dnes ohlížím po svém životě, myslím si, že jsem nemohl jednat jinak. Už Mnichov byl pro mě
strašnou osudovou fackou. A taktéž rok 1948.  A kdybych se mohl rozhodovat znovu? Asi bych
volil stejně, se všemi trýzněmi... Byla to trpká cesta, která mě stála mnoho sil, ale nemohl jsem
jinak... Co pro mě znamená vojenská čest? Věrnost vojenské přísaze a svědomí. 
V létě 2002 zaznamenal Miloš Doležal, Revue Proglas 9/2002

Spisovatel  Karel  Pecka o vás v Motácích nezvěstnému píše:  "Příchod Rudy Pernického, bývalého
výsadkáře, zastavil  v komunistickém lágru řádění  mlátiček z řad kriminálních vězňů,  kteří  se
svolením vedení věznice pořádali třídní nájezdy na ty politické. Ruda o sobě nijak nehovořil, ale nějak
se rozkřiklo, co je zač, že absolvoval výcvik commandos a že ovládá dokonale boj zblízka včetně
tichého zabíjení. A bijci v tu ránu zalezli." Jak to tenkrát vlastně bylo? „To se tak trochu přehání.“

"Mé věznění trvalo jedenáct a půl roku. A osm let jsem strávil na uranu. Co se nepovedlo německým
nacistům,  povedlo  se  českým  komunistům" hodnotí  poválečný  "vděk"  nových  vládců  Rudolf
Pernický v rozhovoru s Janem Gazdíkem, MF Dnes

Vyznamenání generálmajora Ing. Rudolfa Pernického

A) Udělené za 2. světové války nebo krátce po ní
• Československý válečný kříž 1939 (udělen dvakrát)
• Československá medaile Za chrabrost 
• Československá vojenská medaile Za zásluhy I. stupně
• Československá vojenská medaile Za zásluhy II. stupně
• Československá vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB
• britská 1939-1945 Star
• britská France and Germany Star
• britská Defence Medal

B) Udělené po listopadu 1989
• Řád Bílého lva I. třídy vojenské skupiny
• Řád M. R. Štefánika III. třídy
• Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně
• Vyznamenání Vlády Velké Británie Za statečnost v těžkých dobách a za bezmeznou odvahu

v boji za svobodu 

http://www.obeliskval.cz/


Rudolf Pernický

Rudolf  Pernický se narodil  1. července 1915 v Krhové  na Valašsku.  Po maturitě  na gymnáziu  ve
Valašském Meziříčí studoval v Hranicích na Moravě na Vojenské akademii, kterou ukončil v hodnosti
poručíka dělostřelectva. Pak působil u dělostřeleckého pluku v Hranicích až do 1. května 1939, kdy byl
nacisty propuštěn z armády. 

V létě 1939 utekl přes Polsko do Francie. Zde vstoupil do Cizinecké legie, s níž byl odvelen do Tunisu.
Po vypuknutí  války přešel  do československé zahraniční  armády a byl  přidělen k dělostřeleckému
pluku,  který  působil  v Agde.  Bojů  o Francii  se  ale  nezúčastnil, po  porážce  Francie  hitlerovským
Německem odjel v roce 1940 do Velké Británie.

V Británii byl zařazen k dělostřeleckému pluku československé zahraniční armády, prodělal výcvik pro
plnění zvláštních úkolů, absolvoval též sabotážní kurz, parakurz a další speciální kurzy.  Poté začal
působit při exilovém ministerstvu národní obrany jako instruktor střelby a sabotáže. V roce 1944 byl
vybrán pro operace v protektorátu a prodělal kurzy pro příjem leteckých zásilek a obsluhy radiomajáku
Eureka.  Po skončení  výcviku  byl  v září  spolu  s Leopoldem Musilem přesunut  do Itálie,  odkud se
poprvé  pokusili  7.  října  uskutečnit  výsadek  do  protektorátu,  ale  kvůli  špatnému  počasí  se  akce
nezdařila. 

Operace Tungsten byla zahájena až napodruhé 21. 12. 1944, kdy byli po navigátorské chybě vysazeni
u Kutné Hory, asi 100 km od plánovaného místa u Nového Města na Moravě.

Spolu  s  Musilem absolvoval  vyčerpávající  sedmidenní  pochod  až  na  kontaktní  adresu  u Nového
Města na Moravě. Zbytek války následně působil na Českomoravské vrchovině; vyhledával plochy pro
příjem materiálu, organizoval příjem leteckých zásilek, při kterých byla letadla naváděna na plochy
pomocí radiomajáku Eureka, a v závěru války, po vypuknutí povstání, jako velitel řídil akce povstalců
proti německé armádě.

Po osvobození působil v II. odboru ministerstva obrany. Dne 1. srpna 1945 byl povýšen na majora. Od
června 1946 studoval Vysokou válečnou školu, kterou dokončil v srpnu 1948. Mezitím se v září 1947
oženil (15. května 1949 se mu narodil syn Rudolf). Po ukončení vysoké školy působil jako přednosta I.
oddělení na velitelství 14. divize.

Dne 2.  listopadu 1948 byl  ale  zatčen  a 13.  března  1949 ve  vykonstruovaném procesu odsouzen
Státním soudem v Praze k dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání
a občanských práv na 10 let pro trestné činy velezrady, úklady proti republice a neoznámení trestného
činu.  Trest  si  odpykával  nejprve  na  Borech  a v Opavě  a poté  téměř  osm  let  pracoval  v různých
uranových dolech (včetně Jáchymova či Bytíze). V roce 1960 byl při hromadné amnestii propuštěn, ve
vězení strávil 11,5 roku. 

Po  propuštění  přišel  za  svojí  manželkou  do  domu v Návazné  ulici  č.  10  na  Suchdole.  Pracoval
v cihelně v Libčicích, poté  jako skladník v drogerii.  Od roku 1968 pracoval  jako referent  na Úřadu
předsednictva vlády a v roce 1970 odešel do důchodu. Od svého propuštění až do roku 1989 byl
sledován StB.

Po roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka. O rok
později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě. Později mu byl vrácen titul inženýr. 

V letech  1990  až  1992  byl  předsedou  Konfederace  politických  vězňů, poté  byl  jejím  čestným
předsedou. Poslední roky svého života  trávil  v Domově pro válečné veterány a i přes své chatrné
zdraví  (dlouhodobé problémy s cukrovkou) se v posledním roce pustil  do boje proti  zrušení tohoto
útočiště  pro  válečné  veterány.  Svou  bojovnost  projevil  i během  předávání  nejvyššího  státního
vyznamenání Řádu Bílého lva v říjnu 2005, kam se osobně dostavil přesto, že se o dva týdny dříve
musel podrobit amputaci části nohy.

Zemřel 21.  prosince 2005 v den 61.  výročí  svého seskoku na území protektorátu.  Je pohřben na
Olšanském hřbitově v Praze..



Rudolf Pernický - 1948 Rudolf Pernický - Londýn 1944

Pomník generálmajorovi Pernickému tým AVU po osazení pomníku 11.12. 2013
prof. Petr Siegl, Petr Lacina, Ondřej Šimek, ......


