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Gestapu bylo okamžitě jasné, že
došlo k výsadku. První zátah na „agenta-parašutistu“ ale nevyšel, protože se
Pavelka přestěhoval na jinou adresu. Gestapo ho nakonec dopadlo až mezi posledními při této vlně zatýkání 25. října
1941 nad ránem v dalším pražském bytě.
Ten samý den v poledne sebralo i tři čeledíny z Koudelova.
Časová spojitost mezi oběma zatčeními se nabízí jako vysvětlení, jak se
gestapo čeledínům z Koudelova dostalo
na stopu. Vědělo o nich ještě dříve, než
Pavelku zatklo, z nalezených písemností u zatčených členů PVVZ. Potvrzují
to i zjištění badatelky Jarmily Doležalové.
Ta zaznamenala výpovědi dcer popravených čeledínů z Koudelova. Ty vzpomínaly, jak gestapáci přivezli na velkostatek
příšerně zmláceného Pavelku, přivázali
ho k plotu a předvedli zaměstnance. Parašutista při konfrontaci prohlašoval, že
nikoho z čeledínů nepoznává.

Jsa zrazen, nežehrám
Co vlastně Pavelka na gestapu vypověděl? „Jen to, co nemohl zapřít,“
shrnuje Vojtěch Šustek. „A i v těch případech míchal fakta s dezinformacemi.

Ze sedmi jmen československých vojáků
v Anglii, o kterých po mučení promluvil,
byla čtyři falešná. Z ostatních uvedl jen
ty osoby, o kterých věděl, že nikdy nebudou nasazeni do akcí v protektorátu.“
Gestapo se nikdy nedozvědělo o jeho sestřenici, se kterou se v Praze několikrát
sešel, ani o druhé konspirační adrese.
„Během výslechů zatajil rovněž jména
pěti mužů, s nimiž v březnu 1940 utíkal
do zahraničí. Jeho výpověď měla pro
gestapo minimální hodnotu. To víme
díky dochovaným výslechovým protokolům,“ podotýká Vojtěch Šustek.
K dalšímu výslechu byl Pavelka předveden až po několika měsících ve chvíli,
kdy Němci zoufale pátrali po atentátnících na Heydricha. Ukázali mu fotku
parašutisty Josefa Valčíka, kterého podezírali ze spoluúčasti na atentátu. Ani
v tomto případě nepochodili, Pavelka
uvedl, že ho nezná. V motáku, který se
mu za pár dní podařilo propašovat z Pankráce, se snažil informovat odboj. Na
lístku z cely 270 stojí i tato slova: „Jsa
zrazen, nežehrám a bojuji dál i zde ve světě
mříží. S čistým svědomím, že jsem nezradil
nikoho z domácích lidí, a zvlášť, a v tom spočívá nyní můj úkol, nikoho a nic důležitého
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z Anglie. Chci a zůstávám až do poslední
chvíle důstojným reprezentantem svých kamarádů vojáků...“
Svobodník aspirant Pavelka byl odsouzen k smrti 19. srpna 1942. Jak uvádí
ve své studii Vítězslav Hanák, jako důkazy byly soudu předloženy jeho falešná
občanská legitimace, policejní přihláška
k pobytu, písemný vzkaz z Koudelova
Buršemu, pistole a radiostanice. „Tvrzení, že od něho získali nějaký písemný
zpravodajský materiál, nebo dokonce
depeše, je výmysl,“ shrnuje Hanák.
První výsadková operace Percenta-

ge nedopadla šťastně. Pavelka záhy po
seskoku padl do rukou gestapa, které
nakonec zabavilo i vysílačku, kterou přivezl. Náhradní krystaly, které také z Británie dopravil, se ale dostaly do rukou
domácího odboje. Pro svoji vysílačku je
pak použil ke spojení s Londýnem legendární škpt. Václav Morávek.
František Pavelka byl popraven
11. ledna 1943, zároveň se třemi čeledíny
z Koudelova, které jako první oslovil po
seskoku v protektorátu. Bylo mu 22 let.
V okamžiku smrti určitě netušil, jak dlouhé posmrtné martyrium na něj ještě čeká.

Pavelkův falešný
protektorátní
občanský průkaz
zněl na jméno Petr
Soukup.
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První stránka vzkazu, který poslal Pavelka po seskoku domácímu odboji.

Seiferta
Jaroslav Seifert
v roce 1968.
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vě těchto několik následujících řádků,
jimiž se Ti pokusím omluvit. Nemohl
jsem v sobotu přijít. Nemohl přijít ani
Hora ani Majerová, protože jsem jim to
včas neřekl. A Majerová, jak mi říkala,
by přišla velmi ráda. Hora taky. Bohužel přišel jsem z pátku na sobotu tak
namazán a má žena – chudák byla tak
nešťastná, že jsem se ani nepokusil pozdvihnouti svůj hlas. Měli jsme doma

velmi vzrušenou debatu, která bohužel
neskončila se slunce západem. Ostatně byl jsem po těchto několika dnech
tak vyčerpán, že jsem spal, kudy jsem
chodil. A v tomto stavu neodvažoval
jsem se přijíti sám, nehledě ani k tomu,
že bych nasypal soli do čerstvých ran
mého mladého manželství….“
Nabídl jsem Seifertovi, že mu dopis přenechám. Nechal mi ho na památku.
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