
Oldřich Pechal 

(*12. 5. 1913 - † 22. 9. 1942) 

 

Československý důstojník a velitel výsadkové operace ZINC 

 

Oldřich Pechal se narodil v Osvětimanech, dětství však prožil 

ve Vřesovicích, kam byl jeho otec jako hajný přeložen. Po 

maturitě na kyjovském gymnáziu v roce 1934 odešel studovat 

Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě.  

Nadporučík Oldřich Pechal se nemohl smířit s mnichovským 

diktátem ani s německou okupací. Hned po okupaci 

Československa v roce 1939 emigroval do Francie, kde se jako 

velitel jednotky zúčastnil bojů proti Němcům. Po porážce 

Francie uprchl do Velké Británie. Na konci května 1941 

prodělal jako jeden z prvních československých vojáků na letišti Ringway u Manchesteru 

parašutistický výcvik. Ve Skotsku dále absolvoval základní sabotážní kurz, parašutistický kurz, 

v Londýně šifrovací a speciální zpravodajský kurz. Sám se  dobrovolně přihlásil k paravýsadku 

do okupované vlasti.                                  

V noci z 27. na 28. března 1942 byl jako velitel paraskupiny ZINC spolu s rotmistrem 

Arnoštem Mikšem a svobodníkem Viliamem Gerikem vysazen do protektorátu. Kvůli 

navigační chybě nebyla skupina vysazena v Chřibech 4km od Vřesovic, ale až u Gbel na 

Slovensku. 

Osudy členů výsadku ZINC byly naprosto rozdílné. Těžce zraněný Arnošt Mikš se v noci 30. 

dubna 1942 zastřelil v Požárech na Křivoklátsku, bezradný Vilam Gerik se vydal na četnickou 

stanici a začal spolupracovat s gestapem. Oldřicha Pechala od seskoku provázela smůla. Dva 

německé celníky, s nimiž se střetl, sice zastřelil, ale při nočním útěku ztratil kufřík s penězi a 

hlavně doklady… Na Moravě mu pomohli jeho příbuzní. 



Při hledání spojení na domácí odboj však Oldřich Pechal narazil na velice nebezpečné 

konfidenty brněnského gestapa. Viktor Ryšánek a Karel Paprskář vylákali parašutistu 2. 

června 1942 k brněnské přehradě, kde už číhalo gestapo. Oldřich Pechal rozlomil ocelová 

pouta a vrhl se na nepřítele. Než ho devět mužů přemohlo, gestapák Wolfgang Dyck skončil s 

několika zlomeninami 

Oldřichu Pechalovi se podařilo zohýbat další dvoje ruční pouta. V Kounicových kolejích ho 

gestapáci připoutali ve svěrací kazajce k posteli. Mučili a týrali ho několik týdnů. Oldřich 

Pechal mlčel. Neprozradil jediné jméno. Nepromluvil ani poté, co mu přivedli ukázat jeho 

rodinu. Všichni jeho blízcí byli popraveni. A přesto ho nedokázali zlomit. 

Velitel výsadkové operace ZINC nadporučík Oldřich Pechal byl 30. června 1942 odsouzen k 

trestu smrti. Byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Oldřich Pechal žádal, aby 

byl jako důstojník zastřelen. Poprava oběšením proběhla 22. Září 1942. 

Tím se uzavřela životní kapitola odvážného hrdiny a statečného vojáka. Jeho hrdinství bylo 

po zásluze oceněno po skončení války, kdy byl 22. října 1945 vyznamenán Československým 

válečným křížem 1939 in memoriam a 1. prosince 1945 povýšen in memoriam na kapitána a 

štábního kapitána pěchoty. 27. října 2011 mu byl udělen Kříž obrany státu ministra obrany 

České republiky. 

 


