
Josef Valčík 

(2. listopadu 1914 Smolina u Valašských Klobouk – 18. června 1942 Praha)  

Československý voják, příslušník protinacistického odboje během okupace Československa a 

příslušník výsadkové skupiny Silver A. Spolupracoval také se členy výsadku Anthropoid 

Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem na přípravě a dle některých badatelů i na realizaci 

atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.1 D léta se uvádělo, že právě 

Valčík dával signál o přijíždějícím vozu pomocí odrazu kapesního zrcátka. Podle posledních 

výzkumů historiků však ten den bylo zataženo a zrcátko tak nemohlo fungovat. 

Po atentátu uprchl, poslední úkryt nalezl s dalšími v podzemní kryptě kostela v Resslově ulici, 

který 18. června obklíčili Němci. Všech sedm parašutistů tam po zradě jejich kolegy Karla 

Čurdy zahynulo, Valčík ukončil svůj život v kryptě kostela v bezvýchodné situaci 

sebevraždou.  

Den po atentátu se na ulicích kromě vyhlášek o stanném právu objevily i plakáty vyzývající k 

dopadení Valčíka, i když jej neuváděly přímo v souvislosti s atentátem. Jejich text byl 

následující: 

 

100.000 korun odměny! Kdo zná tohoto muže a kde se 

zdržuje?                                                                                   

Zobrazený muž se jmenuje Miroslav Valčík, narozený 20. 1. 

1920 v Hodoníně. 

Tento muž je popisován takto: 

Vysoký asi 1m 65cm, plavé až světleplavé, dozadu sčesané 

vlasy, které na pravé straně spadají trochu stranou, takže 

vzniká dojem pěšinky. Okrouhlý obličej, zdravá načervenalá 

barva obličeje, čistá pleť (žádné vřídky), čistě oholený. 

Modré oči, normální nos a poněkud přiléhající uši. 

Sdělení z řad obyvatelstva, která povedou k dopadení výše 

zobrazeného muže a jež na přání budou projednávána přísně 

důvěrně, si vyžaduje s poukazem na vypsanou odměnu 

100.000 korun tajná správní policie, hlavní úřadovna státní 

policie Praha, v Praze II, Bredovská ulice 20, telefon 20041, 

domácí klapka 156, nebo každý jiný německý policejní úřad 

a každá protektorátní policejní úřadovna. 

V Praze dne 28. května 1942 

Vedoucí úřadovny státní policie Praha  

podepsánDr. Geschke, SS-Standartenführer2                                                     

Německý plakát, slibující za pomoc s dopadením Valčíka velkou peněžitou sumu. Na plakátu je chyba, 
nesprávně je uváděno jméno Miroslav Valčík.3 

                                                           
1 Josef Valčík – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Val%C4%8D%C3%ADk 
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Osud Valčíkovy rodiny byl typický i pro ostatní příbuzné parašutistů: 14 jeho blízkých bylo 

zatčeno gestapem, 13 popraveno v říjnu 1942 v koncentračním táboře Mauthausen, sestra 

Františka byla popravena v lednu 1943 poté, co porodila chlapce, jenž byl dán k adopci.  

Ve Valčíkově rodné Smolině dnes stojí pomník Josefu Valčíkovi a jeho nejbližším. 

V roce 2002 byl Josef Valčík povýšen na plukovníka in memoriam. 
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