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I am grateful to have been given the opportunity to write a short foreword to this book as Her
Majesty’s Ambassador to the Czech Republic. The determination of those Czechoslovaks who
made their way to Britain so that they could contribute to the defeat of Nazism continues to be
an example to us all. They are rightly held in the highest esteem, and their exploits celebrated. We
remember them all, but in particular the thirty one pilots of 310th Squadron who gave their lives
in the cause of freedom and democracy.
„We Fight to Rebuild“
Velmi si vážím možnosti napsat jako britský velvyslanec v ČR krátkou předmluvu k této knize.
Odhodlání Čechoslováků, kteří prošli nelehkou cestu do Británie, aby mohli přispět k porážce
nacismu, je i nadále příkladem pro nás všechny. Zaslouží si naši úctu a jejich oběti si opakovaně
připomínáme. Vzpomínáme na všechny, a zejména na těch třicet jedna pilotů 310. perutě, kteří
položili své životy za svobodu a demokracii.
„Bojujeme za obnovu“
Jeho Excelence velvyslanec Velké Británie Nick Archer MVO
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Kdysi mě zaujal a upřímně dojal příběh o tom, jak se v srpnu 1945 v padesáti nových stíhačkách
Spitfire vraceli do vlasti českoslovenští letci, příslušníci RAF. Když přistávali na ruzyňském letišti,
měli kyslíkové masky plné slz, jak později vzpomínali. Byly to slzy radosti a štěstí: vraceli se jako
hrdinové, kteří, ač pocházeli z malé země, pomohli zásadním způsobem velmoci, jako je Velká
Británie, a výrazně přispěli ke konečné porážce hitlerovského Německa.
Tisíce lidí na letišti vítaly také příslušníky 310. stíhací perutě, v bitvě o Británii naší nejúspěšnější jednotky s nejvyšším počtem sestřelů, o níž pojednává tato publikace. Je to kniha o odvaze,
obětavosti, odhodlání bojovat i za cenu vlastního života za svobodu, ale také o tragickém osudu,
který těmto „rytířům nebes“ připravil zločinný komunistický režim. A také o tom, že se tuto nevýslovnou křivdu podařilo alespoň částečně odčinit až po sametové revoluci.
Čas je neúprosný a pamětníků oné dramatické doby je stále méně. Proto si cením toho, že se
nám, jejich potomkům, dostává do rukou dílo velmi čtivě, ale zároveň citlivě a důstojně připomínající události a osudy, které by ani 76 let po skončení nejkrvavější války v dějinách a 31 let po
znovunabytí národní hrdosti neměly být zapomenuty. Věřím, že nám přinese poučení a zároveň
mnoho emotivních čtenářských zážitků.

Markéta Vaňková
primátorka města Brna
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Vážení čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk ďalšia kniha zo série Rytíři nebes, tento raz venovaná našim letcom, ktorí
pôsobili v prvej československej leteckej jednotke založenej na území Veľkej Británie, 310. stíhacej
peruti. Ich príbeh je vskutku symbolický a je verným zrkadlom doby, v ktorej žili. Je zároveň „len“
časovým výsekom necelých piatich rokov plných nasadenia v boji proti spoločnému nepriateľovi,
od vzniku perute a jej nasadenia v ikonickej bitke o Britániu, cez operácie nad Kanálom, „svípy“
nad okupovanou západnou Európou, operácie Jubilee nad okupovaným prístavom v Dieppe až
po nasadenie perute ako súčasti celej vyššej československej leteckej jednotky nad Normandskými plážami a následná obrana okolia Londýna pred teror vyvolávajúcimi náletmi lietajúcich
bômb V-1, či sprievody lietadiel bombardovacieho veliteľstva RAF v záverečných mesiacoch doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu v Európe.
Som rád že sa našli historici, ktorí verne pretavili osudy našich letcov-stíhačov do knihy, ukazujúcej súčasnej generácii ako vyzerá skutočný patriotizmus a vernosť demokratickým tradíciám.
Práve vernosť vojenskej prísahe, ktorú mnohí z nich zložili ešte pre začiatkom 2. svetovej vojny,
viedla po rozbití spoločného štátu Čechov a Slovákov ich kroky neochvejne cez Poľsko a Francúzsko, prípadne tzv. balkánskou cestou do prijímacieho strediska v Cholmondeley parku a následne
do kokpitov stíhacích lietadiel. Príslušníci 310. stíhacej perute RAF boli prvými, ktorí vypočuli
volanie do zbrane. Ich snaha viesť boj všetkými prostriedkami s nacistickým Nemeckom v čase,
keď zvyšok Európy trpel pod okupačným jarmom a pád Veľkej Británie sa javil nevyhnutný, je
pre nás, súčasných vojakov, vzorom hodným nasledovania. Práve skúsenosti, ktoré mnohí z nich
načerpali už na francúzskom nebi, využili nad hrdým Albionom ako príslušníci československých
perutí. Ich kvality, nie len bojové, ale aj morálne a vôľové, boli po práve v nasledujúcom období
ocenené aj zaradením do veliteľských štruktúr britských perutí.
Pevne verím, že si táto kniha, rovnako ako ostatné z tejto série, nájdu svoje miesto v knihovniach nielen nás vojakov, ale aj širokej verejnosti. Osudy, často najmä v povojnovom období neľahké a neprávom upadnuté do zabudnutia, musia byť vzorom profesionálneho správania a verného
splnenia slov vojenskej prísahy do jej posledného písmena.

generál Ing. Daniel Zmeko
náčelník Generálneho štábu OS SR
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Vážení čtenáři,
před více než 80 lety vznikla 310. československá stíhací peruť Britského královského letectva,
legendární jednotka bitvy o Británii. Boj našich západních letců není mrtvou historií. V Armádě
České republiky si každý den připomínáme, že tito vojáci pro nás zůstávají maximálními vzory.
Postavili se s neskutečnou odvahou hodně nebezpečnému a skvěle vyzbrojenému nepříteli. Nevěděli, co bude zítra.
Za každým vojákem 310. perutě je konkrétní příběh, ale velké věci dokázali až společně. Při
přímém ohrožení svobodného evropského státu na nic nečekali, začlenili se a začali okamžitě plnit úkoly. Vojáky motivoval pocit, že bojují za správnou věc a pro svoji zemi. Doufali, že se jednou
vrátí domů. Strach si nepřipouštěli. Byli jeden tým s československými symboly na uniformách,
kamarádi na celý život.
První a nejúspěšnější československá stíhací jednotka v RAF má můj velký respekt. Tehdy zvítězila připravenost, vůle a odvaha. Letci bojovali v cizí zemi za své rodiny a jejich svobodu. Úkol
splnili, zůstali silní a nakonec slavili vítězství. Jsou to hrdinové, kteří sloužili svojí zemi. Nikdy na
ně nezapomeneme. Na vlastní oči už tehdejší vzdušné souboje neuvidíme. Proto je skvělé, že odkaz našich letců mapují knihy, jako je právě tato.

armádní generál Aleš Opata
náčelník Generálního štábu AČR
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Air Chief Marshal
Sir Hugh Caswall Tremenheere Dowding
KCB, GOVO, GMG

Narodil se 24. dubna 1882 ve Skotsku. Do Královského letectva vstoupil jako stíhací pilot během
první světové války. Jeho vojenská kariéra dosáhla vrcholu v roce 1936, kdy byl jmenován náčelníkem stíhacího velení RAF. Jako velitel byl upřímný, piloti Fighter Command si ho velmi vážili.
Přestože bylo jeho stíhací letectvo v bitvě o Británii úspěšné a dobře zemi bránilo proti německé
Luftwaffe, byl 24. listopadu 1940 z funkce odvolán. Dostal se totiž do konfliktu s Traffordem Leigh
Mallorym, zastáncem jiné strategie protivzdušné obrany – tzv. velkého křídla. Poté byl na vrcholné
pozici nahrazen Williamem Sholto Douglasem of Kirtleside, GCB, MC, DFC. H. Dowding své odsunutí z velení stíhacího letectva bral jako nespravedlivé, a přestože byl W. Churchillem pověřen
vedením britské letecké mise v USA, odešel v červenci 1942 rozčarován z Královského letectva.
Za zásluhy v bitvě o Británii byl 2. června 1943 povýšen do šlechtického stavu. Byl též vyznamenán Řádem lázně II. třídy (KCB). V roce 1951 položil na základně RAF základní kámen kaple sv.
Jiří, věnované památce padlých letců.
V době bitvy o Británii spadala pod jeho velení také československá 310. stíhací peruť, o jejichž
letcích velmi nadšeně napsal: „Musím přiznat, že jsem měl zpočátku jisté pochybnosti o tom, zda se
prohrané boje v jejich zemích a ve Francii na polských a českých letcích nějak negativně neprojeví.
Pochybnosti však ihned zmizely, poněvadž jejich perutě se vrhly do bojů o britské nebe tak bravurně
a s takovým nadšením, že na to žádná další slova chvály nestačí. Povzbuzovala je velká zášť vůči
„hunům“ a to z nich činilo pro Luftwaffe smrtelně nebezpečné protivníky.“
Sir Hugh Caswall Tremenheere Dowding zemřel 15. února 1970.

 Duxford, 19. 7. 1940. Založení 310. československé stíhací perutě.

Většina pilotů má ještě uniformy francouzského letectva.
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Rytíři nebes – fragmenty

310. československá stíhací peruť RAF

Další publikace o našich letcích, působících za druhé světové války v britském Královském letectvu, je věnována československé 310. stíhací peruti RAF. Přestože jsme se snažili shromáždit o peruti co nejvíce informací, dokumentů a fotografií, musíme opět konstatovat, že se nám podařilo
zachytit jen fragmenty událostí a lidských osudů.
10. červenec 1940, kdy byla peruť zřízena, je zároveň datem, které se uvádí jako den zahájení Bitvy o Británii, již rozpoutalo nacistické Německo. Cílem útoků Luftwaffe, podnikaných
z letišť okupovaných zemí – Francie, Belgie, Nizozemí, Dánska a Norska – bylo zničit Královské
letectvo a letecký průmysl země, zásadně poškodit britské válečné a zásobovací loďstvo, rozvrátit
zásobování Velké Británie potravinami, a vytvořit tak podmínky pro invazi na ostrovy, připravovanou pod krycím označením „Seelöwe“. Boje nad kanálem La Manche a britským územím trvaly
zhruba do konce října a jsou považovány za první velkou bitvu vybojovanou výhradně letectvem.
Německé velení očekávalo, že se bombardováním měst (zejména Londýna) a velkými ztrátami
mezi civilním obyvatelstvem podaří Brity zlomit. Výsledkem však byl pravý opak – obranné kroky
vojenských složek i vlády Winstona Churchilla měly velkou podporu veřejnosti, a odsoudily tak
nacistické záměry k neúspěchu. Při vítězství Britů v bitvě též sehrála důležitou roli taktika leteckého maršála Trafforda Leigh-Malloryho, při níž bylo v září 1940 několik perutí RAF soustředěno
do tzv. „velkých křídel“, úspěšně nasazovaných proti silám Luftwaffe. Britové do obrany zapojili
též systém výstrah pomocí radarových stanic a měli také širokou síť Observer Corps, sledující německé formace hned po přeletu pobřeží.
Výrobu nových letadel naštěstí německé útoky zásadně omezit nedokázaly. Problémem však
byl nedostatek pilotů. Zde sehrála důležitou roli účast letců z mnoha zemí světa. V řadách RAF
měli největší zastoupení Poláci, českoslovenští letci byli co do počtu cizinců na čtvrtém místě.
Piloti těchto států patřili v bitvě o Británii k elitě. (Nejúspěšnější z cizinců v RAF byl se 17 sestřely
Čechoslovák Josef František, který létal v polské 303. stíhací peruti.) Do leteckých bojů významně
zasáhla též československá 310. stíhací peruť.
310. stíhací peruť byla zřízena rozkazem britského ministerstva letectví 10. 7. 1940. Jejími členy
se stalo prvních 28 československých pilotů. Šlo o muže, kteří uprchli ze své země po německé
okupaci, složitými cestami se dostali zpočátku do Francie a po její kapitulaci byli evakuováni do
Velké Británie. Zde byli přeškoleni na britské stroje. 310. stíhací peruť, která sestávala ze dvou
letek, byla vyzbrojena letouny Hawker Hurricane Mk.I, poté přezbrojovala na Hawker Hurricane
Mk.IIA, Mk.IIB, dále na Supermarine Spitfire Mk.IIA a na další stroje.
Za bojeschopnou byla uznána 17. 8. 1940 a zahájila operační lety.
Prvními veliteli byli S/Ldr Alexander Hess DFC (12. 7. 1940 – 28. 2. 1941) a Brit S/Ldr George
D. M. Blackwood (12. 7. 1940 – 1. 1. 1941).
Ve znaku měla peruť červeného dvouocasého lva a meč, jejím mottem bylo We Fight to Rebuild
(Bojujeme za obnovu).
Československá 310. stíhací peruť byla nejdříve umístěna na letecké základně v Duxfordu, později
byla domovem na dalších základnách. Tato nejdéle sloužící československá peruť měla svoji poslední základnu od 14. 9. 1945 do 1. 2. 1948 na letišti v Praze-Kbelích.
Mezi československými stíhacími perutěmi byla nejúspěšnější: její piloti sestřelili 54 a ½ německých letadel jistě, 20 pravděpodobně a 32 strojů Luftwaffe poškodili, dále mají na svém kontě
4 zničené střely V-1.
Posledním žijícím pilotem 310. stíhací perutě je generál Emil Boček z Brna.

27

310. československá stíhací peruť RAF

Velitelé 310. československé stíhací perutě

byla jednou ze čtyř československých perutí RAF.
Heslo: „Bojujeme za obnovu“
Existence: 10. července 1940 až 15. února 1946
Vznik: RAF Duxford
Stíhací peruť (denní stíhání).

hodnost

velitel

od

do

S/Ldr
S/Ldr
S/Ldr
S/Ldr
S/Ldr
S/Ldr
S/Ldr
S/Ldr
S/Ldr

Alexander Hess DFC
George D. M. Blackwood (Brit)
František Weber
Jerrard J. Jefferies-Latimer DFC (Brit)
František Doležal DFC
Emil Foit
Hugo Hrbáček
Václav Raba
Jiří Hartman

12. 07. 1940
12. 07. 1940
28. 02. 1941
01. 01. 1941
07. 04. 1942
15. 01. 1943
13. 01. 1944
21. 05. 1944
15. 09. 1944

28. 02. 1941
01. 01. 1941
07. 04. 1942
07. 07. 1941
15. 01. 1943
13. 01. 1944
21. 05. 1944
15. 09. 1944
ČSR

12. 07. 1940
12. 07. 1940
12. 12. 1940
12. 12. 1940
07. 04. 1942
01. 10. 1942
01. 02. 1943
15. 10. 1943
11. 08. 1944
06. 01. 1945

12. 12. 1940
12. 12. 1940
07. 04. 1942
29. 08. 1941
01. 10. 1942
01. 02. 1943
15. 10. 1943
11. 08. 1944
06. 01. 1945
ČSR

12. 07. 1940
12. 07. 1940
10. 12. 1940
15. 02. 1941
28. 02. 1941
08. 03. 1941
29. 05. 1941
14. 02. 1942
15. 11. 1942
27. 02. 1943
01. 06. 1943
24. 09. 1943
06. 12. 1943
22. 05. 1944

10. 12. 1940
01. 01. 1941
28. 02. 1941
08. 03. 1941
29. 05. 1941
03. 06. 1941
14. 02. 1942
15. 11. 1942
27. 02. 1943
01. 06. 1943
24. 09. 1943
06. 12. 1943
21. 05. 1944
ČSR

Vznik: 10. července 1940, rozpuštěna: 15. února 1946
Bojeschopnou byl uznána 12. 7. 1940 v Duxfordu (Duxford Aerodrome) v hrabství Cambridgeshire. Československým velitelem byl ustanoven major Alexander Hess a britským spoluvelitelem S/L George Douglas
Blackwood. První bojový vzlet provedla 26. srpna 1940 z Duxfordu. Za dobu existence uskutečnila celkem
9 027 vzletů (15 673 operačních hodin), bylo jí uznáno 55 sestřelů nepřátelských letadel, sestřel čtyř bezpilotních střel V-1, dvacet sestřelů pravděpodobných a třicet tři poškozených letadel protivníka. Létalo v ní
sto šedesát šest pilotů z nichž bylo sto padesát osm Čechoslováků, sedm Angličanů a jeden Polák. Zahynulo
třicet jedna pilotů, dvacet devět bylo zraněno a čtyři piloti byli zajati.
V červenci 1940 byla peruť vyzbrojena letouny Hawker Hurricane Mk. I. V březnu 1941 byla přezbrojena
letouny typu Hawker Hurricane Mk. IIA, v červnu 1941 Hawker Hurricane Mk.IIB. Od října 1941 do července
1945 byla postupně vyzbrojována letouny typů Supermarine Spitfire Mk. IIA, Mk.VB, Mk.VC, HF Mk.VI, LF
Mk.IXC, LF Mk.IXE, F Mk.IXC, Mk.VB, F.Mk.IXC a LF.Mk.IXE. Do bojů zasahovala nad jihovýchodní a východní Anglií především v době bitvy o Británii.

Bitva o Británii
Od září 1940 byla peruť součástí vyšší taktické jednotky – křídla – Duxford/12th Group wing, který vedla legenda anglického letectva, beznohý stíhač Douglas Bader. Ve wingu peruť působila od září 1940 do poloviny
následujícího roku 1941. Ve svazku RAF působila nejdéle – 5 let,

Základny
Duxford, Cambridgeshire
det. Coltishall – hrabství Norfolk
Martlesham Heath, Suffolk
Dyce – hrabství Aberdeenshire
det. Montrose – hrabství Angus
Přezbrojení
Perranporth – hrabství Comwall
Warmwell – hrabství Dorset
Perranporth – hrabství Cornwall
Exeter– hrabství Devon, det. Bold Head
hrabství Devon, det. Redhill – hrabství Surrey
Castletown – hrabství Caithness,
det. Sumburgh, Shetland. otr.
Ibsley – hrabství Hampshire
Llanberd – hrabství Merioneth
Ibsley – hrabství Hampshire
Mendlesham – hrabství Suffolk
Southend – hrabství Essex
Appledram – hrabství Sussex
Tangmere – hrabství Sussex
Lympne – hrabství Kent
Digby – hrabství Lindcolnshire,
det. Hutton Cranswick, Yorkshire
Přezbrojení
North Weald – hrabství Hertfordshire
Bradwell Bay – hrabství Essex
Manston – hrabství Kent
Praha-Ruzyně (ČSR)
Praha-Kbely (ČSR)
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12. 07. 1940
27. 03. 1941

26. 06. 1941
19. 07. 1941

19. 07. 1941

15. 12. 1941

09. 12. 1941
24. 12. 1941
07. 03. 1942
21. 03. 1942

15. 12. 1941
07. 03. 1942
21. 03. 1942
07. 05. 1942

07. 05. 1942

26. 06. 1943

26. 06. 1943

20. 09. 1943

20. 09. 1943
02. 12. 1943
14. 12. 1943
20. 02. 1944
28. 03. 1944
03. 04. 1944
22. 06. 1944
03. 07. 1944

01. 12. 1943
14. 12. 1943
20. 02. 1944
28. 03. 1944
03. 04. 1944
22. 06. 1944
03. 07. 1944
11. 07. 1944

11. 07. 1944

28. 08. 1944

11. 07. 1944
28. 08. 1944
29. 12. 1944
27. 02. 1945
13. 08. 1945
14. 09. 1945

27. 08. 1944
29. 12. 1944
27. 02. 1945
07. 08. 1945
14. 09. 1945
01. 02. 1948

Velitelé letky „A“
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt

Jaroslav Malý
Gordon J. Sinclair DFC (Brit)
František Doležal
Patrick B.G. Davies (Brit)
Vaclav Bergman
Vladislav Chocholín
Hugo Hrbáček
Jiří Hartman
Miroslav Diviš
Karel Drbohlav

Velitelé letky „B“
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt
F/Lt

František Rypl
Jerrard J. Jefferies DFC (British)
František Weber
M.W.B. Knight (Brit)
Svatopluk Janouch
Crelin W. Bodie DFC (Brit)
Miloslav Kredba
Emil Foit
František Burda
Jiří Hartman
Vladislav Chocholín
Bohuslav Kimlička
Václav Raba
František Bernard

Typy letounů 310. československé stíhací perutě
Hawker Hurricane Mk.I
Hawker Hurricane Mk.IIA
Hawker Hurricane Mk.IIB
Supermarine Spitfire Mk.IIA
Supermarine Spitfire Mk.VB
Supermarine Spitfire Mk.VC
Supermarine Spitfire HF Mk.VI
Supermarine Spitfire LF Mk.IXC
Supermarine Spitfire LF Mk.IXE
Supermarine Spitfire F Mk.IX
Supermarine Spitfire Mk.VB
Supermarine Spitfire F Mk.IX
Supermarine Spitfire LF Mk.IXE
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A

Abeles Bedřich

AC2 (svob.)
RAF 788591
23. 6. 1925, Vídeň (Rakousko)
14. 12. 2020, Leicester, Velká Británie
asistent opravář/Maintenance Assistant
Bedřich se narodil ve Vídni do asimilované židovské rodiny, maminka Selma, roz. Kronberger, pocházela z Rakouska, tatínek Ernst Abeles z Čech. (Rodiče i sestra Marie byli zavražděni v roce 1942
v koncentračním táboře.) Rodina žila v polském městě Bielsko-Biała blízko Katovic až do Bedřichových osmi let. Jeho otec byl ředitelem firmy Stock-Cognac, která vyráběla lihoviny. V roce 1933
se rodina přestěhovala do Prahy a Bedřich se musel naučit česky. Původ rodičů, stěhování, různé
jazykové prostředí způsobilo, že se dlouho nedokázal zařadit do svého okolí. Do obecné školy
chodil Bedřich na Uhelný trh a poté navštěvoval gymnázium v Truhlářské ulici. Dne 15. března
1939 byl Bedřich svědkem příjezdu německých vojsk. Bedřich Abeles patří mezi tzv. Wintonovy
děti, které byly zachráněny před jistou smrtí odjezdem do Anglie. Vlakem děti dojely na Liverpool
Street Station v Londýně. Čtrnáctiletý Bedřich nastoupil do internátní školy Grammar School
v Maidenheadu, kde studovali i další židovští dětští uprchlíci. Školu Bedřich brzy opustil a odjel
do Londýna, kde začal pracovat jako umývač nádobí. Ve dne od devíti do čtyř hodin chodil do
školy a připravoval se na maturitu. S rodiči si Bedřich dopisoval přes Červený kříž. V poslední
zprávě mu psali, že byli vystěhováni ze svého bytu do Pařížské ulice. Rodiče a sestra tak žili v jednom bytě s dalšími dvěma rodinami. Naposledy o nich slyšel v listopadu jedenačtyřicátého roku.
Dne 11. 5. 1943 se Bedřich dobrovolně přihlásil do československé samostatné brigády, ale po
dvou měsících byl přemístěn k letectvu. Dne 16. 7. 1943 byl přijat do RAF VR St. Athan a zařazen
k pozemnímu personálu. V listopadu 1943 byl určen ve funkci Maintenance Assistant pro údržbu v jednotce, od prosince1943 pak byl přemístěn k No. 134 (Czech) Airfield (Jednotka vznikla
8. listopadu 1943 na základně Ibsley při reorganizaci britského letectva během příprav na invazi do Evropy a sdružovala čs. perutě 19. křídla.), kde setrval do března 1944, kdy byl přemístěn
k Czech depot. V polovině června 1944 byl převelen k 311. čs. bombardovací peruti. Dne 27. 9.
1945 byl propuštěn na trvalou studijní dovolenou. Po válce se Bedřich vrátil do Prahy, našel pouze
svého švagra, všechny další příbuzné nacisté povraždili. Bedřich se zapsal na Přírodovědeckou
fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudoval fyziku. Později přešel do Ústavu fyziky a matematiky.
V roce 1949 kvůli komunistickému režimu emigroval do Izraele, kde se zpočátku živil jako číšník.
Po absolvování doktorského studia na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě vyučoval matematiku
v meteorologickém ústavu, později pracoval ve Weizmannově institutu věd (Weizmann Institute
of Science) v izraelském městě Rehovot. Podílel se na objevu v problematice polovodičů, jehož
výsledek se dnes využívá v počítačích a kamerách. V roce 1956 jej pozvali do USA, kde se v laboratořích RCA (Radio Corporation of America) v Princetonu výrazně podílel na zkonstruování
termoelektrického generátoru pro vesmírné sondy Voyager a Cassini. Za své zásluhy o vědu obdržel Stuart Ballantinovu medaili a v roce 1991 byl uveden do Síně slávy vynálezců v New Jersey.
Sám později říkal: „Jsem šťastný, že jsem mohl být prospěšný. Vždycky jsem měl pocit, že něco
dlužím Nickymu Wintonovi, britským lidem, kteří mi dali nový domov, a svým rodičům, kteří měli
tu odvahu poslat mě pryč. Proto se snažím pomáhat lidem kdekoliv jsem. V současnosti pracuji
dvakrát týdně ve výdejně jídel pro bezdomovce.“ Bedřich žil se svou rodinou v Princetonu, po
odchodu do důchodu se odstěhoval do Anglie, kde žil s manželkou v Leicesteru. Zemřel v noci na
pondělí 14. prosince 2020.
Vyznamenání: Čs. voj. pamětní medaile Za zásluhy II. st., Čs. voj. pamětní medaile
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A

Adam František

Alexa Antonín

František Adam absolvoval 5 tříd školy obecné, 4 ročníky reálného gymnázia a 2 ročníky obchodní školy. Poté pracoval jako úředník. Hranice vlasti překročil 3. 1. 1940 a 4. 3. 1940 byl v Marseille
(Francie) odveden. Dne 6. 3. 1940 byl zařazen v hodnosti desátníka k 4. baterii 1. dělostřeleckého pluku. Po porážce Francie připlul v červenci 1940 do Anglie a byl vtělen k Náhradnímu tělesu.
V únoru 1941 již v hodnosti četaře byl přemístěn k 1. baterii 1. dělostřeleckého pluku. V březnu
1942 byl přemístěn k letecké skupině a 23. 3. 1942 byl přijat do RAF v St. Athan v britské hodnosti
AC2 a zařazen k pomocnému personálu. Dne 22. 7. 1942 byl přidělen k 310. peruti a povýšen do
britské hodnosti acting Flight Sergeant. V roce 1943 byl nejdříve přemístěn 3. 9. 1943 k No. 3112
Servicing Echelon a 1. 12. 1943 k 134. (Czech) Airfield, vyšší jednotce sdružující všechny tři čs.
stíhací peruti, a týž den mu byla přiznána hodnost acting Warrant Officer. Dne 24. 7. 1944 byl
přemístěn k No. 6310 Servicing Echelon, jednotce určené k obsluze spitfirů 310. perutě. Vzhledem
k tomu, že mu bylo zrušeno dřívější povýšení, byl nyní povýšen do druhé nejnižší britské hodnosti
AC1, po dvou měsících byl pak povýšen do britské hodnosti LAC a poté mu byla opět přiznána
britská hodnost acting Warrant Officer. Od října 1944 postupně sloužil u RAF North Weald, RAF
Bradwell Bay a RAF Manston. Do Československa se vrátil 5. 8. 1945 a demobilizován byl 7. 9.
1945. Dne 1. 12. 1945 byl povýšen na štábního rotmistra.

Alexa Antonín se narodil 27. května 1896
v obci Sebranice. Po obecné a měšťanské škole se živil jako strojní zámečník.
Od roku 1915 bojoval na frontě v řadách
rakousko-uherské armády. Na začátku
20. let se přestěhoval za prací do Francie
a usadil se ve městě Boulogne-Billancourt, významné průmyslové oblasti.
Roku 1927 se mu narodil syn Antonín,
později taktéž příslušník britského Královského letectva. V květnu 1940 vstoupil do řad československé zahraniční
armády ve Francii a byl zařazen k letecké skupině. Lodním transportem škpt.
Josefa Schejbala odplul z Bordeaux do
Velké Británie. Stal se zakládajícím členem československé 310. stíhací perutě, u které sloužil jako mechanik až do
března 1945, kdy došlo k jeho přeřazení
k 311. bombardovací peruti. Po skončení
války se vrátil zpět za rodinou do Francie.
Rotmistr v záloze Antonín Alexa zemřel
5. prosince 1966.

W/O (rtm./R/mjr.)
RAF 788283
12. 7. 1905, Olomouc
18. 2. 1979
příslušník pozemního družstva/ACH/GD

Vyznamenání: Čs. voj. medaile Za zásluhy II. stupně (1944), Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem. Po roce 1989 byl in memoriam morálně rehabilitován a povýšen na majora.

A

Sgt (rtn.)
RAF 787067
27. 5. 1896, Sebranice
5. 12. 1966, Francie
montér/Fitter I

Ambruš Ján OBE
G/Cpt (genplk.)
RAF 81883
19. 5. 1899, Gorna Mitrapolia
21. 1. 1994, Chicago
pilot/Pilot

V roce 1933 začal veřejně vystupovat jako letecký akrobat a jako vedoucí první akrobatické skupiny československého letectva. Vystupoval nejen v Československu, ale zúčastnil se i mistrovství
světa v letecké akrobacii. Úspěchů dosáhl také v oblasti sportovních dálkových letů. Po vypuknutí
druhé světové války již 3. 9.1939 uprchl za pomoci jugoslávského konzula z Bratislavy a přes Jugoslávii se dostal do Francie, kde se připojil k československému odboji. Po skončení bojů ve Francii
se spolu s dalšími československými letci přepravil z Bordeaux do Falmouthu v Cornwallu na palubě lodi Ary Scheffer. V Anglii se 12. 7 .1940 stal příslušníkem československé 310. peruti v Duxfordu, ta ale měla zpočátku přebytek letců, a proto byl major Ambruš postaven do čela její zálohy.
Ta se po přecvičení svých příslušníků na britské stíhací letouny Hawker Hurricane u 6. OTU (Operational Training Unit) v Sutton Bridge stala základem 312. peruti, druhého československého
útvaru vzniklého v rámci Royal Air Force. Po povýšení do hodnosti podplukovníka 7. 3. 1941 byl
Ambruš v červnu 1941 vyslán do Kanady jako příslušník Československé vojenské mise, kde se
měl podílet na náboru československých občanů do ozbrojených sil v exilu, zejména leteckých.
Po zrušení mise se v roce 1943 stal československým vojenským a leteckým atašé pro Kanadu
a 7. 3. 1945 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Po návratu do Československa byl povýšen do
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Operační deník AIR 27/1680
310. peruť, srpen 1940
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564

565

Dopisy
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Bauer Jiří

Sgt (čet./R/mjr.) , RAF 788248, 310. peruť, pilot
3. 11. 1923, Trutnov, 28. 6. 1944, okolí Caen, Francie

570

Koukal Josef

F/Lt (npor./R/plk.), RAF 787979 (120764), 310. peruť, pilot
6. 5. 1912, Jenišovice (Chrudim), 23. 2. 1980, Luže

571

Příslušníci 310. perutě RAF
mezi politickými vězni po roce 1948

Po uchopení politické moci Komunistickou stranou Československa v roce 1948 všichni vojáci
a zejména důstojníci, kteří bojovali proti německému nacismu v zahraniční armádě na západní
frontě, byli považováni za nepřátele státu. Postupně byli propouštěni z Československé lidové
armády od nejvyšších do nejnižších funkcí pro politickou nezpůsobilost k další službě. Tyto čistky
postihly i příslušníky 310. perutě RAF, kteří se vrátili do osvobozené vlasti, aby s využitím svých
znalostí a bojových zkušeností pomáhali při poválečné obnově československého vojenského letectva. Státní bezpečnost (StB) společně se složkou vojenského obranného zpravodajství (OBZ)
Ministerstva národní obrany vyhledávaly důvody k jejich obviňování za trestné činy proti republice – zpravidla velezradu a vyzvědačství, za které podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově
demokratické republiky, hrozily dlouholeté tresty odnětí svobody. K posuzování trestních případů
tzv. protistátní činnosti byla zřízena Státní prokuratura a Státní soud se sídlem v Praze na základě
zákona č. 232/1948 Sb., o státním soudu. V případech, kdy důkazní prostředky nenaplňovaly skutkovou podstatu trestného činu, rozhodla trestní komise příslušného krajského národního výboru
o umístění vyšetřované osoby do tábora nucené práce (TNP) na dobu od 3 měsíců do 2 let podle
zákona č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce. K umísťování osob do TNP za přestupek, kterým
byl projeven nepřátelský postoj k republice a budování socialismu, byly později oprávněny trestní
komise okresních národních výborů ve smyslu zákona č. 88/1950 Sb. trestního zákona správního. K zařazování do TNP docházelo též u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na
základě návrhu prokurátora a rozhodnutí příslušné komise krajského soudu, v jehož obvodě byl
vykonáván trest odnětí svobody. Důvodem k zařazení stačily pochybnosti o naplnění účelu výkonu trestu z hlediska změny politického postoje propuštěné osoby.
Političtí vězni zpravidla procházeli vyšetřovací vazbou ve vězeňském oddělení StB věznice
Krajského trestního soudu v Praze na Pankráci, ve věznici StB v Praze Ruzyni a vojenské věznici
v Praze na Hradčanech (tzv. Domečku), zřízené v objektu zrušeného kapucínského kláštera. Podle
instruktáže sovětských poradců byly sestavovány tzv. otázkové protokoly a doporučovány brutální metody psychického a fyzického nátlaku k dosažení žádoucích výpovědí. Vyšetřované osoby
byly svlékány a ponižovány, bylo jim vyhrožováno násilím a výhrůžky směřovaly i proti členům
jejich rodiny a blízkým osobám. Při provádění dlouhých a zpravidla nočních výslechů docházelo
k záměrnému omezování jídla, pití a spánku. Další vysilování vyšetřovaných osob způsobovalo
 Trestní ústav Mírov.
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588

Domeček – věznice vojenského obranného zpravodajství (OBZ).

Vězeňská chodba staré Ruzyňské věznice.

Krajská soudní věznice Praha-Pankrác.

Trestní ústav Valdice.
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Bergman Václav DFC & Bar, AFC
S/Ldr (škpt./R/genmjr.)
RAF 81884
velitelství/HQ London
27. 8. 1915, Domoušice (Louny)
31. 12. 2002, Dumbarton
pilot/Pilot

 Těžní věž uranového dolu

při NPT Vojna u Příbrami.
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Vyznamenání

Plass Jaroslav
gen.
13. 12. 1894, Praha
30. 6. 1961, Londýn
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Bartoš František

plk., RAF 787052, 312. peruť, pilot
6. 4. 1918, Lanžhot, 17. 9. 1952, Velká Británie

Bryks Josef MBE

plk., RAF 82538, 310. a 242. peruť, pilot
18. 3. 1916, Lašťany, 12. 8. 1957, Jáchymov

Janšta Karel

plk., RAF 787126 (102553), 311. peruť, radista/palubní střelec
9. 12. 1912, Troubsko, 10. 1. 1986, Praha

Nedvěd Vladimír MBE, DFC

genpor., RAF 82624, 311., 224., 31., 194. peruť, navigátor/pilot
27. 3. 1917, Brno, 31. 10. 2012, Austrálie
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