
Důvodová zpráva k návrhu usnesení č.j.  18/7/2013 

Udělení čestného občanství in memoriam generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému.

Rada městské části  navrhuje v souladu s §10 odst.  2 a ve smyslu §89 odst.1 písm. m)
zákona o hl.m. Praze ve znění  pozdějších předpisů udělit  jako projev úcty a ocenění  za
osobní  statečnost  a  hrdinství  v  dobách  nacistické  okupace  a  komunistické  diktatury  in
memoriam čestné občanství generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému.

Rudolf Pernický se narodil 1. července 1915 v Krhové na Valašsku a zemřel 21. prosince
2005 v Praze.  Po maturitě  na gymnáziu  ve  Valašském Meziříčí  studoval  v  Hranicích  na
Moravě  na  Vojenské  akademii,  kterou  ukončil  v  hodnosti  poručíka  dělostřelectva.  Pak
působil u dělostřeleckému 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 byl odvelen do
Tunisu.  Po  vypuknutí  války  přešel  československé  zahraniční  armády  a  byl  přidělen  k
dělostřeleckému pluku, který působil v Agde prezentován. Bojů o Francii se ale nezúčastnil a
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 a 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
letounů a obsluhy radiomajáku Eureka. Po ukončení výcviku byl v září spolu s Leopoldem
Musilem  přesunut  do  Itálie,  odkud  se  poprvé  pokusili  7.  října  uskutečnit  výsadek  v  do
protektorátu, ale kvůli špatnému počasí se akce nezdařila. 

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

Oba parašutisté  absolvovali  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 posléze působil v II. odboru ministerstva obrany. 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 válečné působil jako přednosta I. oddělení na velitelství 14. divize.

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 odpykával nejprve na Borech a v Opavě a poté téměř osm
let pracoval v různých uranových dolech (včetně Jáchymov a 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. Pracoval v cihelně
v Libčicích a 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
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 a 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 jedné nohy.

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

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 

Věříme, že se nám podaří pozvednout odkaz na činy a postoje generálmajora Pernického a
tím  poukázat u mladé generace na důležitost hájení demokratických principů a svobody i
v budoucnu. 
Další informace k připravě pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému jsou dostupné na 
webu městské části v sekci projekty: www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky.

V Praze-Suchdole, 26. listopadu 2013 Petr Hejl, starosta městské části

http://www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky

