
Vážené členky, vážení členové komise, 

 

dovoluji si navrhnout k projednání nový zásobník jmen pro Nákladové nádraží Žižkov, osobností II. 

odboje a Pražského povstání. Jedná se o jména civilních občanů Prahy 3, kteří položili život v boji 

proti nacismu.  

 
Tetauerova - Čeňkovi Tetauerovi bylo 22 let, když zničil německé samohybné dělo Hetzer. Díky jeho 

střele se nacistům 7. května večer nepodařilo obsadit křižovatku Na Ohradě a nemohli se tak spojit se svou 

posádkou v památníku na Vítkově. Místo toho se stáhli. 

 

Terezie Kaliberové - Terezie Kaliberová, odbojářka, bývalá členka teplického Sokola s přezdívkou Lověna, 

žila nedaleko bydliště Zelenky a Moravcových na Ohradě, a vzala si na starost praní a žehlení prádla 

parašutistů. Popravena 24. 10. 1942 v Mauthausenu. 

 

Anna Šrámková - Byla v úzkém kontaktu se Zelenkou - Hajským, pro něhož u bývalých dobrovolných sester 

vyhledávala pomoc. Po obléhání kostelní krypty šla Anna Šrámková 18. 6. 1942 večer zjistit situaci do 

Biskupcovy ulice k Marii Moravcové. Byla zde však zatčena gestapem a 24. 10. 1942 popravena i s 

manželem Leopoldem. 

 

Anežky Sochorové - Anežka Sochorová, padla 5. 5. 1945 na Pražačce 

 

Tayerleho - Rudolf Tayerle, odbojář a poslanec Národního shromáždění, umučen v Mauthausenu, 4. 3. 

1942. 

 

Fafkových - Liboslava Fafková s manželem Petrem a dcerami Relou a Liboslavou ukrývali Kubiše s 

Gabčíkem a po celou tu dobu je zásobovali potravinami. Po atentátu jim i ostatním pěti parašutistům 

zprostředkovali úkryt v kryptě kostela Cyrila a Metoděje a dál je ve dnech rostoucího teroru podporovali. 

Byli popraveni 24. 10. 1942 v KT Mauthausen. 

 

Růtových - Poštovní úředník Václav Růta, s manželkou Marií a synem Jiřím, žili ve stejném domě jako 

rodina Zelenky – Hajského v Biskupcově ulici, za svou odbojovou činnost a pomoc parašutistům byli 

popraveni 29. 9. 1942. 

 

Marie Moravcové - Marie Moravcová bydlištěm v Biskupcově, 

byla  členka  Dobrovolných  sester  nacisty  rozpuštěného  Československého  červeného  kříže. Po 

obsazení zbytku české části Československa nacisty se zapojila (spolu s Annou Šrámkovou, bývalou 

předsedkyní rozpuštného Červeného kříže) do odboje. Zemřela při zatýkání gestapem za ukrývání 

parašutistů 18. 6. 1942. (pozn. V Praze 9 je ulice Moravcových, je možné, že místopisná komise nebude 

tomuto pojmenování nakloněna) 

 

Věry Svatoňové - Padla 8. 5. 1945 v ulici Řehořova. 

 

Hany Svobodové - Padla ve věku 14 let při Květnovém povstání. (Symbol dětských obětí) 

 

Marie Šturmové - Porodní asistentka, zastřelena v Koněvově ulici 7. 5. 1945. 

 

Bernasova - Josef Bernas, železničář nákladového nádraží Žižkov padl u hlavního vchodu na Olšanské 

hřbitovy 5. 5.1945. 

 

Baumova - RNDr. Jiří Baum (židovský původ) byl český zoolog, cestovatel a spisovatel, člen v odbojové 

skupině RU-DA a PVVZ. Zavražděn roku 1944 v koncentračním táboře ve Varšavě. (Symbol židovských obětí 

odboje) 

 

Pužmanova - Jaroslav Pužman, místopředseda čs. obce turistické, člen odbojové skupiny „Bílá Růže“, 

popraven 15. 6. 1942. 

 

Milady Hejlové - Členka tělocvičné jednoty Sokol Žižkov I, Milada Hejlová a její manžel František patřili k 

nejvýznamnějším pomocníkům paraskupiny Anthropoid (Jan Kubiš, Josef Gabčík) a radikálním zastáncům 

úderu proti Heydrichovi. S Kubišem a Gabčíkem začali spolupracovat záhy po jejich příchodu do Prahy a 

aktivně se účastnili příprav na Heydrichovu likvidaci. Popravena v Mauthausenu 24. 10. 1942. 



 

Anny Jiráskové - Anna Jirásková, žila ve Slezské 1900/93 kde se konaly tajné odbojové schůze a ukrývala 

zde pronásledované. Popravena 23. 6. 1942 nacisty. 

 

Macháčkova - Vlastimil Macháček, čsl. Letec, žil v Řipské ulici, v roce 1939 odešel do zahraničí, padl v 

Anglii 24. 4. 1942 (Pozn. V Praze – Radotíně je ulice Macháčkova, je možné, že místopisná komise nebude 

tomuto pojmenování nakloněna) 

 

 


