Příběh rodiny Královy
Vlastislav Janík
Václav Král se narodil 2. května roku 1891 v Plzni Václavu a Amálii Královým. Původním
povoláním byl číšník. Od roku dubna 1922 měl však již v kolonce zaměstnání zapsáno
„strážník bezpečnosti“. V roce 1929 vykonával Václav Král funkci obvodního inspektora na
cizineckém oddělení policie v Bratislavě.
V roce 1923 se Václav Král oženil s Pavlou Pichlovou narozenou 3. března 1896 v Plzni.
Otec Pavly se jmenoval Alois Pichl a byl strážníkem v Plzni. Maminkou malé Pavly byla
Anna Pichlová, rozená Blažková. Tehdy již Václav Král uváděl adresu svého bydliště Pod
Záhorskem č. 1. Královi obývali byt č. 6 ve druhém patře. V roce 1925 se manželům
narodila dcera Helena.
V noci z 28. na 29. prosince 1941 byl blízko Nehvizd vysazen dvojčlenný výsadek
ANTHROPOID. Po zorientování postupovali parašutisté podle svého konspiračního plánu,
který byl dán již v Anglii. Tj. vyrazili na záchytnou adresu do Rokycan. Skupina
ANTHROPOID dostala celkem tři záchytné adresy. První adresa byla na vrchního
policejního inspektora Václava Krále. Druhá adresa měla parašutisty zavést k
dílovedoucímu plzeňského depa z Plzně a poslední adresa vedla parašutisty k
penzionovanému železničnímu zaměstnanci Václavu Stehlíkovi do Rokycan. Adresu na
Václava Krále předal parašutistům z ANTHROPOIDu až v letadle škpt. Jaroslav Šustr s tím,
že tento adresát měl skupinu nasměrovat na Prahu, kde mělo být jejich hlavní útočiště. U
Václava Stehlíka oba parašutisté strávili jednu noc. Další den, 30. prosince, se vypravili na
druhou záchytnou adresu do Plzně za Václavem Králem.
„Adina zdraví Plzeň – 8. březen je dobrý.“ Tímto heslem se prokázali u bytu Václava Krále
a po chvilce zaváhání oba parašutisty Václav Král „okamžitě a ochotně“ přijal. Václav Král
parašutistům zajistil vystavení falešných pracovních knížek a zprostředkoval kontakt na
Prahu. Kontakt získal od svého bývalého kolegy z policejního sboru Jana Bejbla. Odchodem
parašutistů do Prahy zůstává adresa Václava Krále na krátký čas neaktivována.
Velitel paraskupiny SILVER A kpt. Alfréd Bartoš má za úkol hned po vysazení navázat
spojení oběma parašutisty ze skupiny ANTHROPOID. V lednu pátrání nemá žádný
výsledek. Proto se pomocí své vysílačky Libuše obrací Bartoš na II. odbor MNO v Londýně,
aby mu byly zaslány záchytné adresy, které by mohly vést k jejich nalezení. V depeši z 11.
února 1942 se tak opravdu stalo. Depeše obsahuje i heslo pro navázání osobního styku se
skupinou ANTHROPOID „Miluška ze Station seventeen pozdravuje Vyskočila.“ Parašutisté
ze skupiny SILVER A museli v nejbližší možné době na zaslané adresy vyrazit, když již 5.
března 1942 odesílá Libuše do Londýna depeši: „Spojení s druhou skupinou navázáno přes
adresu Krále… Skupina pracuje u Prahy na velkostatku a bydlí načerno (na radu Krále)
v Praze.“
Poté se Václav Král aktivně podílí na přípravách bombardování plzeňské Škodovky. Od 17.
dubna pobývá v Plzni čtveřice parašutistů, Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka a J.
Valčík. 23. dubna jejich řady doplní Karel Čurda. Všichni se tento večer scházejí u Králů a
plánují detaily celé akce.
Dne 16. června se na řídící služebně gestapa v Praze přihlásil rtn. Karel Čurda. Postupně
prozradil všechny podporovatele, kteří mu v době jeho ilegální činnosti pomohli.
Nezapomněl ani na rodinu Královu. Proto byla rodina Králova již ve středu 17. června roku
1942, den po zradě Karla Čurdy, ve svém bytě zatčena.
22. října vyjel z Bohušovic nad Ohří transport čítající více jak 460 jmen. Větší část
transportu, celkem 262 osob, byla spojena s tzv. akcí parašutisté. 23. října dorazil transport
do Mauthausenu. Noc z 23. na 24. října tito lidé přečkali polonazí na dvoře před budovou
zvanou bunkr. Ráno těsně před půl devátou začalo první vyvolávání jmen. V 8:56 byla
zavražděna Helena Králová. Přesně v 10:04 si kulka mířená do týla v místě zvaném
Genickschussecke našla Pavlu Královou. Václav Král byl postaven před domnělé měřící

zařízení na výšku postavy v 16:58.
Na to vše dohlížela speciálně sestavená komise gestapáků z Prahy, která dorazila do
Mauthausenu den předem.

