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 Jedna z novějších badatelských prací zasvěcených nekomunistickému národnímu odboji 
proti fašismu 1939 - 1945 přináší v rozsahu  28 str. ve sborníku Minulostí Berounska dlouhou 
řadu nových poznatků o krátkém životě a o smrti radiotelegrafisty F. Peltana (1913 - 1942). 
V Praze pracoval pro „Tři krále“ - Mašína, Balabána a Morávka. Po zatčení pplk. Mašína unikl se 
škpt. Morávkem na venkov a s radiostanicí VĚRA se dostal na Hořovicko do Cerhovic. 
 

 František Peltan přišel na svět 1. 4. 1913 v Jindřichově Hradci, v rodině Antonína Pelta-
na a Marie, roz. Blažkové. Podle domovského listu příslušel do Jarošova nad Nežárkou. Po vy-
chození měšťanky se vyučil v oboru čalouník - dekoratér. Roku 1933 byl odveden na vojnu 
do Prahy k technické letce leteckého pluku č. 6. Dne 1. 6. 1935 byl zařazen jako délesloužící 
četař na Hlavní radiotelegrafickou stanici na Petříně. Od  29. 4. 1936 velel radiostanici 

v Prostějově, o půl roku později pak v Hradci Králové. Roku 1938 byl opět převelen „jako telegrafista na LR 5-14 
ke zvláštním účelům“ (letecká radiová centra: 5 = Malacky, 14 = Brno, pro odposlech zahraničních stanic a frekvencí 
cizího leteckého radioprovozu). 
 

 Po demobilizaci už jej v nově nahlášeném civilním úřednickém povolání nikdo nezastihl. Hledaný a unikající 
Peltan byl noční můrou pražského gestapa. O jeho nebezpečně dokonalé kvalifikaci už věděli ze zabaveného vojenského 
kmenového listu. V trvalém bydlišti se samozřejmě nezdržoval. Dvakrát se vyhnul zatčení, a to 13. 5. 1941 i 28. 6. 1941, 
vždy těsně po odvysílání radiodepeší do Londýna z konspiračních bytů v Praze. Do třetice unikl ze zatažené smyčky 
gestapa v Cerhovicích.  
 

 Do Cerhovic se Peltan s vysílačkou a legitimací na jméno Karel Zeman uchýlil začátkem června 1942, asi dva 
týdny po atentátu na Heydricha, v době stanného práva. Spojení s Londýnem vedl z budovy starého pivovaru čp. 93. 
Posledního června večer objekt přepadlo gestapo. Majitel pivovaru Šillinger kryl Peltanův únik, přitom byl těžce zraněn 
a pak se sám zatřelil.  
 

 Peltan se stáhl do Prahy, kde se v noci 11. 7. 1942 měl sejít v Kinského sadech s dalšími odbojáři, bohužel sle-
dovanými gestapem. Při zatýkání  došlo k přestřelce. V bezvědomí byl převezen do SS lazaretu. Tam pak dne 20. 7. 1942 
svému těžkému zranění podlehl. Podle ohledacího listu č. 652/1942 zemřel na následky průstřelu pravého spánku. Byla 
to rána z jeho vlastní pistole? Úřední zpráva o tom mlčí.  
 

Cerhovický případ byl opředen různými legendami, ale žádná z nich nevysvětluje, kdo vyzradil Peltanův úkryt 
v pivovaru. Nelze spolehlivě doložit ani působení pátracích vozů německé zaměřovací služby v okolí Cerhovic. Mnoho 
archivních dokladů bylo po válce ztraceno, nebo skartováno. Peltanova krátkovlnná vysílačka se našla ve skrýši až v roce 
1950, po prolomení betonových překladů při stavebních úpravách hráze pivovarského rybníka. 
  

 Ani později popravený válečný zločinec SS-Sturmscharführer Erich Pfitsch, který řídil noční dopadení Peltana 
v Kinského sadech, nebyl během r. 1947 pražským lidovým soudem ohledně této akce nikdy dotazován, ani vyslýchán. 
Otázky  k  posledním dnům života devětadvacetiletého statečného radisty Františka Peltana tedy zůstávají bez odpovědi.   
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