Jan Josef Klenner
Ve sbírkách Muzea Policie České republiky se nachází i skromná
pozůstalost po Janu Klennerovi, jednom z prvních v boji padlých
obránců Československé republiky v září osudného roku 1938…

Jan Josef Klenner se narodil 20. dubna 1911 na Žižkově, který se později
stal součástí Prahy. Vyučil se elektromontérem. V rámci prezenční
vojenské služby u 305. dělostřeleckého pluku získal odbornost
telegrafisty. Po vojně napsal žádost o přijetí do státní služby. V lednu
1936 nastoupil v hodnosti strážníka ke sboru uniformované stráže
bezpečnosti v Praze, oddělení Hradčany. V té době se však přiostřovala
politická situace zejména v pohraničí, kde docházelo ke stále častějším
nepokojům. Vláda tam proto posilovala bezpečnostní službu. 18.
května 1937 byl Jan Klenner přeložen ke státnímu policejnímu úřadu
v Chebu. Západočeský „Egerland“ se stával stále více baštou nacistů,
stoupenců Sudetendeutsche Partei (SdP) a Konrada Henleina…

K vyhrocení situace došlo 12. září 1938, po štvavém, rozhlasem
přenášeném projevu Adolfa Hitlera, v němž hovořil, přesněji řečeno
řval, o údajném „utlačování“ Němců ze strany Československé vlády.
Na mnoha místech henleinovci vyšli do ulic, chopili se zbraní a začali
útočit na Čechy, Židy, německé antifašisty a státní úřady. Došlo
k prudkým srážkám s četnictvem a policií. Cheb nebyl výjimkou. Dav
táhl městem, napadal své domnělé či skutečné odpůrce, provolával
protistátní hesla a vytloukal židovské a české byty a obchody. Například
cukrářská prodejna RUPA (f. Rudolf Pachl) nacistům vadila, její zboží
ne. Když se k jejím rozbitým výlohám konečně prodrala policejní stráž,
nezbyla tu prý už ani pralinka… Chebský policejní správce JUDr. Jakl
volal o posily. S hrstkou svých policistů a narychlo soustředěných
četníků neměl šanci sám obnovit ve městě pořádek…
Pouliční násilnosti pokračovaly celou noc až do rána 13. září. Krátce
před osmou hodinou postupovalo deset policistů pod velením praporčíka
Mrázka Nádražní třídou. Asi dvoutisícový dav henleinovců jim
nadával, plival po nich, bil je tyčemi a házel po nich kameny, cihly a
láhve. Strážníka Budila se někdo pokusil bodnout nožem do zad,
naštěstí propíchl jen blůzu. Vážnější zranění utrpěli strážmistři Anděl
a Čmelák a strážník Lodr. Družstvo muselo s nasazenými bodáky na
puškách ustoupit k Tržnímu náměstí, kam jim přispěchal na pomoc
četnický oddíl. Dosud se vyvarovali použití střelných zbraní. Tu se však
před nimi objevil muž na kole, namířil na ně revolver a vystřelil. Další
výstřely padly z okolních domů. Policisté v sebeobraně střelbu
opětovali. Útočník, Jan Gibtner, na následky střelného poranění zemřel.
V příštích dnech bude nacistickým tiskem a rozhlasem vydáván za
bezbrannou oběť české policejní brutality…
V dopoledních hodinách chebskými ulicemi konečně zazněl zvuk
motorů přijíždějících posil. Soustředěná záloha plzeňských policistů,
vojenský asistenční oddíl, tři tanky, čtyři obrněná auta. Většina davu
se rozprchla. K večeru byly v ulicích vyvěšeny vyhlášky o stanném
právu. Hlídky hlásily všude klid. Byl to však klid před bouří…

Zpravodajci chebské policie získali operativní cestou poznatek, že
v hotelech Victoria a Wälzl u nádraží, kde sídlil i sekretariát SdP,
henleinovci ukrývají zbraně. Informátor hovořil o 300 pistolích, 200
puškách a několika kulometech. K večeru 14. září 1938 sem proto
dorazil komisař Urban s několika detektivy, aby provedli domovní
prohlídku. Asistoval mu praporčík Mrázek s četou uniformovaných
policistů. Jedním z nich byl strážník Jan Klenner. Vzhledem
k hrozícímu nebezpečí policisty podpořil ještě vojenský pohotovostní
oddíl se dvěma obrněnými automobily OA vz. 30…
Na výzvy k otevření nikdo nereagoval. Policisté proto pažbami pušek
vyrazili výplň dveří. Krátce po půl sedmé někdo vystřelil od nádraží a
záškodníci, skrytí v hotelu Wälzl, zahájili kulometnou palbu. Záhy se
přidali i nacisté, skrytí ve Victorii, kteří policisty a vojáky ostřelovali
z pistolí a pušek. Rozpoutala se pouliční bitva. Strážník Jan Klenner se
kryl u benzínové pumpy a opětoval palbu ze své pušky ZB vz. 24.
Bohužel, střely nepřátelského kulometu ho smrtelně zasáhly. Byl na
místě mrtev. Vedle něj padl železničář Emanuel Bláha, který mu přiběhl
na pomoc z blízkého nádraží. Obětí bezohledné palby teroristů s stali i
další nevinní lidé – pumpař, řidič projíždějící dodávky „Egerer
Zeitung“ Meinel, kancelářský pomocník Schneider i s manželkou,
vrátný z nádraží Václav Tejček…

Policistům a vojákům se za podpory kulometné palby z obrněných aut
podařilo dobýt hotel Victoria po osmé hodině, sousední Wälzl až před
desátou večer. Bohužel, většině záškodníků se podařilo uniknout ve tmě
zadem i se zbraněmi. Zbývající nalezené střelné zbraně, obaly od zbraní
a značné množství střeliva však byly jasným důkazem…

Rakev s tělem padlého kolegy chebští policisté vypravili s vojenskými
poctami vlakem do Prahy. Pohřeb Jana Josefa Klennera se konal na
Olšanském hřbitově 21. září 1938. V té době nikdo netušil, že již za
několik dnů bude Československá republika na základě „mnichovské
dohody“ nucena vydat Německu rozsáhlá pohraniční území, včetně
Chebska…

Jan Klenner byl později in memoriam vyznamenán československým
válečným křížem. Jeho hrob v nejstarší části Olšanského hřbitova však
byl dlouho neoznačen a neudržován. V roce 2008 se jej ujali členové z.s.
Četnická pátrací stanice Praha a pracovníci Muzea Policie ČR. Hrob
upravili do důstojné podoby a zejména při výročí úmrtí Jana Klennera
zde na něj pietně vzpomínají…
Hrdinové, kteří v boji za vlast obětovali své životy, by neměli upadnout
v zapomnění…
Čest jejich památce!

