
 

 

 

Životopis Zdeňky Mašínové 

 
Paní Zdeňka Mašínová se narodila 7. listopadu roku 1933 Zdeňce Mašínové a Josefu Mašínovi, 

generálmajorovi československé armády a bývalému příslušníkovi československých legií v 

Rusku. Narodila se do rodiny jako třetí, nejmladší dítě. Jelikož přišla na svět s vrozenou tělesnou 

vadou, strávila většinu dětství v léčebných sanatoriích. Velkou oporou jí byli starší bratři Ctirad a 

Josef, kteří jí pomáhali v běžném životě.  
 

Po obsazení Československa nacistickým Německem vstoupil její otec do ilegality. Byl 

spoluzakladatelem odbojové skupiny Tři králové. Od té doby se paní Zdeňka s otcem nevídala. Již jako 

malé dítě se musela Zdeňka naučit zachovat mlčení. Hlubokou vzpomínku v ní zanechala jeho 

poslední tajná noční návštěva.  
 

V roce 1941 byl generál Josef Mašín zadržen gestapem a následně popraven. Její matka, Zdena 

Mašínová st., byla odvlečena na Pankrác jako rukojmí. 
 

O výchovu Zdeňky i jejích bratrů se po uvěznění matky nadále starala babička Emma Nováková. Té 

také Zdeňka Mašínová vděčí za svůj život, jelikož by byla kvůli svému tělesnému postižení nacisty 

poslána do plynové komory. Babička ji vychovávala k hluboké úctě ke svým rodičům a k velkým 

mravním hodnotám.  Matka paní Zdeňky zemřela až po druhé světové válce roku 1956 za nelidských 

podmínek v pražské věznici na Pankráci, kde byla opakovaně uvězněna. 
 

Na podzim roku 1953 se bratři Ctirad a Josef rozhodli překročit hranice Československa, za což 

byla Zdeňka Mašínová komunistickým režimem celoživotně perzekuována. Byla vězněna, vyslýchána 

a sledována tajnou policií. Přestože byla vyučenou laborantkou, mohla pracovat pouze jako myčka 

laboratorního skla v laboratořích pražských poliklinik. 
 

V létě roku 1953 též potkala svého nastávajícího manžela Rudolfa Martina, se kterým strávila 50 

let společného života, a který ji byl po jejím boku velkou oporou.  
 

V současné době žije paní Zdeňka Mašínová v Olomouci bohatým společenským životem a nadále 

se aktivně věnuje mladým lidem, kterým předává své životní zkušenosti a morální hodnoty. Mnoho 

času jí rovněž zabírá péče o majetek, který jí byl v rámci restitucí navrácen. 

                             


