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Rytíři nebes – 311. československá peruť RAF
fragmenty

The Knights of the Heaven – No 311 Czechoslovak Squadron RAF – Fragments really contains only fragments of the 311th Bomber
Squadron, which was founded on July 27, 1940, at RAF Cosford near Wolverhampton and bore the proud motto „Never Regard
Their Numbers“.
I would like to begin by explaining the reasons why the publication Fragments and why it is as it is. The book is not about the
precise description of the combat status of the squadron, its successes or failures – either in the period under Bomber Command
when it bombed Europe occupied by Nazi Germany or in the period under Coastal Command when it served to protect the Bay
of Biscay, North and Baltic Sea from submarines or surface vessels. The bomber attacks were aimed at important ports, such as
Kiel, where German battleships were moored. Both mentioned stages of the squadron‘s operation have already been described
by several authors, I think sufficiently.
However, we wanted to capture as many fragments as possible about the members of this squadron. Many of them perished, leaving almost no documents, and even some photographs cannot be precisely identified. Nevertheless, we tried to put together as
much material as possible about specific airman. However, we know that we will never succeed completely – hence the fragments.
In the publication The Knights of the Heaven – No 311 Czechoslovak Bomber Squadron RAF, we tried to gather at least a partial
overview with the help of descendants, helpers, institutions and owners of the photo documentation. The explanation to the
readers: in the book we present many photographs of pilots, airman and ground staff, which also relate to their work in other
squadrons, or images from their journeys through Poland and France, and even from the pre-war period.
All of these materials in this publication help to illustrate the fates of the heroes. If we strictly insisted only on the images from the
No 311 Czechoslovak Squadron, there would be no basis for a lot of life paths of our airman. All these fragments belong to the
members of the No 311 Czechoslovak Squadron. Photographs taken in the RAF are the property of the British Crown, as all our airman were members of the Royal Air Force. As for images from other countries, they are the property of airman families or national,
military or museum archives.
We would like to take this opportunity to thank all the families of RAF airman for their crucial help and providing materials.
I would like to thank especially Tom Doležal from England, the son of a pilot in the No 311 Czechoslovak Squadron; Martin Vališ,
grandson of No 311 Czechoslovak Squadron pilot Emanuel Novotný; Mrs Špatná, great-grandmother of the airman Horký; Jana
Zachová, daughter of the airman of the No 311 Czechoslovak Squadron Karel Janšta; President of the Supreme Court of the Czech
Republic JUDr. Eva Brožová, daughter of the airman M. F. Zapletal; Mr Smrček, nephew of the airman from the No 311 Czechoslovak Squadron; Eva Pokorná and many more.
They are the ones that deserve our acknowledgement and respect – their families had problems both during World War II and in
the 1950s because their fathers, brothers, uncles, mothers, sisters or aunts served in foreign armies as airmen. We truly thank you
all for your help – without you, we would never have put this work together.

Publikace Rytíři nebes – 311. československá peruť RAF – fragmenty obsahuje jen zlomky informací
o 311. československé bombardovací peruti RAF, která byla založena 27. července 1940 na letišti v Cosfordu u Wolverhamptonu a nesla hrdé heslo „Na množství nehleďte“.
Úvodem chci vysvětlit důvody, proč je publikace nese dovětek fragmenty, a proč je taková, jaká je. Nejde
jen o to přesně popsat bojový stav perutě, její úspěchy či neúspěchy – ať již v období pod velením Bomber
Command, kdy prováděla bombardování Evropy okupované nacistickým Německem, nebo v období pod
velením Coastal Command, kdy sloužila jako ochrana Biskajského zálivu, Severního a Baltského moře
před ponorkami a hladinovými plavidly. Útoky bombardérů byly zaměřeny na důležité přístavy (např.
na Kiel), kde kotvily německé bitevní lodě. Obě zmíněné etapy působení perutě byly popsány již několika autory, domnívám se že dostatečně.
Nám však jde o zachycení co nejvíce útržků informací o příslušnících této perutě. Řada jich zahynula,
nezůstaly po nich téměř žádné dokumenty, dokonce ani některé fotografie nelze přesně určit. Přesto se
snažíme dát do dohromady co nejvíce materiálu o konkrétních letcích. Víme však, že se nám to zřejmě
nikdy nepodaří úplně – proto fragmenty.
V publikaci Rytíři nebes – 311. bombardovací peruť RAF jsme se pokusili shromáždit alespoň částečný
přehled za pomoci potomků, vlastníků fotodokumentace, našich spolupracovníků a institucí. V knize
uvádíme fotografie pilotů, letců a pozemního personálu, které se vztahují i k jejich působení v jiných
perutích. Jsou zde snímky z jejich cest přes Polsko a Francii, nebo fotografie z doby předválečné. Všechny totiž do této publikace patří, aby pomohly dokreslit osudy hrdinů. Kdybychom striktně trvali na
snímcích pocházejících pouze z 311. perutě, neměli bychom u některých příběhů žádné podklady pro
pátrání po životních cestách našich letců. Každý se někde narodil, někam chodil do školy, různými cestami odcházeli bojovat za svoji vlast, na různých místech byli zajati nebo vězněni. Všechny tyto střípky
patří k příslušníkům 311. perutě. Fotografie z archivů RAF jsou majetkem britské Koruny z doby, kdy naši
letci byli příslušníky britského Královského letectva. Pokud jde o snímky z jiných zemí, jsou majetkem
rodin letců nebo národních, vojenských či muzejních archivů.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodinám letců RAF za jejich zásadní pomoc a poskytnutí
materiálů. Rád bych jmenoval Toma Doležala z Anglie, syna pilota 311. perutě; Martina Vališe, vnuka
pilota 311. perutě Emanuela Novotného; paní Špatnou, praneteř letce Františka Horkého; Janu Zachovou, dceru letce 311. perutě Karla Janšty; předsedkyni Nejvyššího soudu ČR JUDr. Evu Brožovou, dceru
letce M. F. Zapletala; pana Smrčka, synovce letce 311. perutě; Evu Pokornou a řadu dalších. Jsou to oni,
kteří mají plné právo na poděkování a úctu – jejich rodiny prošly těžkými obdobími jak za II. světové
války, tak v 50. letech proto, že jejich otcové, bratři, strýcové, matky nebo tety sloužili v zahraničních
armádách. Všem vám upřímně děkujeme za ochotu a pomoc – bez vás bychom tento projekt nikdy
nedali dohromady.
Jan Kratochvil
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Letci z bombardérů se dočkali pocty

The bomber pilots were honoured
Her Majesty the Queen Elizabeth II. unveiled a memorial to fallen members of the British World War II bomber crews in London
on Thursday, June 28, 2012. It resembles crews, but also air raid victims. A large bronze monument in Green Park in the centre of
the metropolis near Buckingham Palace depicts a seven-member crew returning from a combat flight in an honour of five thousand RAF veterans. Part of the unveiling of the monument was the flight of the last airworthy Lancaster bomber, which threw
thousands of poppy flowers over the park, a symbol of war veterans. Until a few years ago, such a ceremony would not have been
conceivable. For many, such a monument was unacceptable, given that half a million civilians died in raids on Germany. This
healed another historical scar.

16

Britská královna Alžběta II. odhalila ve čtvrtek 28. 6. 2012 v Londýně památník padlým
členům posádek britských bombardérů druhé světové války. Připomíná posádky, ale také oběti náletů.
Velký bronzový pomník v Green Parku v centru metropole poblíž Buckinghamského paláce zobrazuje
sedmičlennou posádku vracející se z bojového letu, která je poctou pěti tisícům veteránů RAF. Součástí
odhalení pomníku byl přelet posledního letuschopného bombardéru Lancaster, který nad parkem shodil
tisíce květů vlčích máků, symbolu válečných veteránů. Ještě před několika lety by podobná ceremonie
nebyla myslitelná. Pro mnohé byl totiž podobný pomník nepřijatelný, vzhledem k tomu, že při náletech
na Německo zahynulo na půl milionu civilistů. Zacelila se tím další historická jizva.
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Letci 311. peruě RAF

Airmen of the 311th Squadron RAF

96

97

LAC

Abeles Bedřich
23. 6. 1925, Vídeň
datum úmrtí neznámé / n. d.
RAF 788591
asistent opravář
Maint. Assistant

LAC

Abeles František

A

6. 4. 1910, Praha
datum úmrtí neznámé / n. d.
RAF 788245
letecký mechanik
Flight Mechanic E

Sgt

Adámek Jindřich
1. 6. 1918, Suchdol nad Odrou
1993, Velká Británie / Great Britain
RAF 788412
pilot / Pilot

Adámek Jindřich

Adámek Jindřich – osobní karta / an identity card.

AC1

Adler Arnošt

24. 1. 1905, Teplice
datum úmrtí neznámé / n. d.
RAF 788367
telefonista / Telephone Operator

98

99

A

LAC

LAC

LAC

Cpl

25. 2. 1913, Veľké Kapušany
datum úmrtí neznámé / n. d.
RAF 788352
elektrotechnik / Electrician

23. 10. 1913, Praha
datum úmrtí neznámé / n. d.
RAF 788413
letecký mechanik
Flight Mechanic A

17. 2. 1912, Slavkov
5. 2. 1977
RAF 787910
montér, zbrojíř
Fitter, Armourer

Adler Heinz

Albert Béla

Sgt

6. 10. 1915, Horka nad Moravou
16. 10. 1940, Bentley Priory
RAF 787410
palubní střelec / Air Gunner

Albrecht Josef zahynul při havárii letounu KX-H, N2771
u Bentley Priory při návratu z náletu na Brémy. Těžce
poškozený stroj s nefungující vysílačkou a navigačními přístroji vletěl do balonové baráže. Posádka: P/O
Matoušek Jaroslav, P/O Slabý Jaroslav, S/L Veselý Jan,
Sgt. Zapletal František, Sgt. Truhlář František. Sgt. Josef
Albrecht byl pohřben 21. 10. 1940 na novém hřbitově
Pinner, Harrow, Middlessex, hrob označen G-4-17.

Sgt

F/Lt

27. 5. 1896, Sebranice
5. 12. 1966
RAF 787067
montér / Fitter I

2. 4. 1904, Terezín
24. 1. 1980, Praha
RAF 787199 (134305)
pilot / Pilot

21. 7. 1921, Teplice
datum úmrtí neznámé / n. d.
RAF 787937
montér / Fitter II E

Albrecht Josef

Alexa Antonín

Ambrozek Stanislav

G/Cpt

Anderle Leo DFC
24. 5. 1913, Vyškov
10. 12. 1942
RAF 787563 (101525)
pilot / Pilot

100

A

Anderle Leo, od 10. 12. 1942 nezvěstný z operačního letu na Maltu.
Posádka: F/Sgt. Hájek Bohumil (Popovice), F/O Krcha Viktor (Vídeň),
Sgt. Rozprým Miroslav (Újezd-Sokolnice), P/O Tesař Josef (Horní
Štěpánov), Sgt. Vaníček František (Červené Pečky).

Altman František AFC

Anderle Leo DFC první zprava / on the right.

Altman František – osobní karta / an identity card.

Ambrož Ladislav

Altman František AFC

Anderle Leo DFC

Anderle Leo DFC pátý zleva / fifth from the left.
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Fotografie ze života letců 311. perutě

Photographs illustrating lives of pilots of the 311th Squadron.
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689

724
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Osobní věci letců 311. perutě

Personal belongings of the airmen of the 311th Squadron

782

783

Pouzdro obsahující drakovou anténu pro nouzové rádio Gibson Girl. Součást výbavy záchranného člunu Dinghy. / Case containing a kite antenna for the Gibson Girl emergency radio. Part of the equipment of the lifeboat Dinghy.

Variometr. / A variometer.

Signalizační heliografické zrcadlo.
Součást výbavy záchranného člunu Dinghy.
Signaling heliographic mirror.
Part of the equipment of the lifeboat Dinghy.
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Vyznamenání letců 311. perutě

Medals awarded to airmen of No 311 Czechoslovak Squadron

Beaulieu, prezident Edvard Beneš dekoruje / President Edward Beneš decorates
J. Němečka, E. Palichleba, M. Šebelu, J. Irvinga a A. Martiše.

836

837

Sgt

LAC

RAF 788082
písař / Clerk G.D.

RAF 787160
kuchař / Cook
ACH/GD

Bondy Bedřich

Jahoda Florián

F/Lt.

Haňka Václav
RAF 787373 (83237)
navigátor / Navigator

F/Lt

Janšta Karel

RAF 787126 (102553)
radista, palubní střelec / Wireless Operator, Air Gunner

838

839

A MUZEUM RAF – BRNO

Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století
v Brně vyzývá exulanty z celého světa ke spolupráci. Muzeum bylo založeno v součinnosti s dcerou generalissima
Maurice Pellé (spoluzakladatele Československé republiky),
ve spolupráci s příbuznými Milana Rastislava Štefánika,
s Jiřím Ingrem, synem armádního generála Sergěje Ingra,
Rotou Nazdar v Paříži a rodinou jejího posledního prezidenta generála Juliena Flipa. V muzeu se nachází část archivu
Dr. Alice Masarykové, dcery prezidenta T. G. Masaryka, který
pochází z pozůstalosti univerzitního profesora PhDr. Dr. Ing.
Josefa Kratochvila, spolupracovníka Dr. Alice Masarykové
při zakládání Československých škol v exilu. S muzeem
spolupracoval Pavel Tigrid, Společnost pro vědu a umění USA, Obec legionářská v USA a Kanadě, Obec orelská
v exilu, jednotliví sokoli, orli a legionáři v exilu, kteří jsou
zastoupeni plukovníkem Bobem Moravcem. Muzeum
dále spolupracuje s rodinou plukovníka Františka Bartoše,
člena paravýsadku Clay-Eva, a řadou dalších – s pracovníky
rádia Svobodná Evropa, pracovníky rádia Hlas Ameriky
a dalšími jednotlivci a krajanskými organizacemi. Muzeum
exilu spolupracuje též se státními institucemi – Národním
archivem, Archivem ABS, Archivem Kanceláře prezidenta
republiky, Národním muzeem v Praze, Slovenským Ústavem paměti národa, Úřadem dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu Policie ČR, Policejním muzeem v Praze,
Křesťanskou akademií a dalšími. První výstavy muzea se konaly pod záštitou prezidenta Václava Havla. Trvalá expozice
muzea je věnována 1., 2. a 3. odboji, československému
exilu a dějinám našeho národa ve 20. století. Muzeum
zpracovává archivy exulantů, natáčí dokumentární filmy pro
Českou televizi, zachycuje audiovizuální výpovědi exulantů
a připravuje rozsáhlé výstavy, které realizuje po celém světě.
Věnuje se také publikační činnosti. Muzeum soustřeďuje
veškeré informace o exilu a odboji pro vzdělávací účely ve
školách různých stupňů. Svou publikační činnost věnuje
školským zařízením a touto cestou prosí exulanty i potomky
odbojářů nebo náhodné zájemce a jejich rodiny o zaslání
podkladů k této práci. Jde o doklady z uprchlických a trestních táborů 2. a 3. odboje – včetně dobové korespondence, osobních dokladů, fotografií, zvukových i obrazových
záznamů, časopisů, novin, exilových i jiných knih, pozůstalostí po exulantech a odbojářích, kronik klubů krajanských
organizací, exilových sportovních organizací, rodinných
kronik, uniforem, praporů, videonahrávek i osobních předmětů. Veškeré materiály poskytnuté muzeu můžete osobně
zhlédnout v expozici na Štefánikově ulici v Brně. Každý
doplněný materiál umožňuje rozšíření expozice i publikační
činnosti.
Jménem Muzea exilu Vám mnohokrát děkuji.
Jan Kratochvil

The Museum of Czech and Slovak Exiles from the 20th Century, located
in Brno at 22 Štefánik Street, wishes to inform all exiles of Czech and
Slovak origin around the world of its founding, and is asking them for
their collaboration and support.
The Museum was founded with the cooperation of the daughter of
General Maurice Pellé, cofounder of the Czechoslovak Republic, in addition to collaboration with relatives of General Milan R. Štefánik, with Jiří
Ingr – son of Czechoslovak army general Sergej Ingr, also the company
„Nazdar“ (former members and relatives of the WWI army unit in Paris,
specifically their President General J. Filipo).
This was also complemented with parts of Dr. Alice Masaryk’s archives,
daughter of our liberator President Tomáš G. Masaryk, from inherited
correspondence and papers of university professor Dr. Josef Kratochvil,
PhDr., a colleague of Dr. Masaryk during the founding of Czechoslovak Schools in exile. Additional sources of information and support
came from Pavel Tigrid, the Czechoslovak Society of Arts and Sciences
(Společnost pro vědy a umění) in the USA, the Orel organization in
exile, individual Sokols, Czechoslovak Legionnaires in Canada, with their
Chairman Col. B. Moravec, the family of Major Antonín Bartoš – the
National Social party parliamentarian and of the WWII CLAY-EVA parachute group, journalist Stanislav Berton in Austria, hockey player Oleg
Zábrodský and other Czech and Slovak exile organizations and societies.
Additionally, through its association with the Society for Culture and
Dialogue (K2001), the Exile Museum works in conjunction with the
National Museum in Prague and the Slovak National Museum in Martin
on Czechoslovak exile exhibits, the Slovak National Library in Martin, the
Bureau for the Documentation and Investigation of Communist Crimes,
present day EU parliamentarians, Czech Republic Police Museum and
other institutions and individuals around the world. Exhibits about the
Czech and Slovak exiles.
In addition to serving as a permanent exhibition center in Brno on
22 Štefánik Street dedicated to exiles, the Exile Museum will also accept,
store and collate archives of exiles. It will also support the production of
documentary films about exiles for Czech Television, store audio-visual
records of interviews, material from previous exile exhibits from around
the world and other publications concerning the exiles (there have been
several publications and films made on the exile theme). The Museum
leadership has put on tens of exhibits in collaboration with the Ministry
of Culture of the Grand Duchy of Luxembourg, represented by the Minister of Culture and the National Library of Luxembourg, the Principality
of Lichtenstein – in Prague, with the participation of his Excellency Duke
Alois of Lichtenstein and her Royal Highness the Princess of Bavaria. The
exile exhibits were also supported by the Foreign Ministry of the Czech
Republic, as well as individual Czech diplomatic personnel from Argentina, Belgium, Poland, Hungary, Israel, France, Australia, and Germany; also
the „Czech Centers“ around the world, The Czech Ministry of Culture, the
City of Brno, the Southern Moravian Regional District, and other institutions. The Exile Museum collects and consolidates as much information as
possible about the exiles for educational purposes and donates its books
and publications to schools at all education levels. The Museum requests
that exiles and their families send it all documents, papers, data and
other source materials to support its work. Items such as identification
documents from refuge camps, correspondence and letters, photographs and any other audio-visual material, old newspapers and magazines,
exile publications, books, personal diaries and other remnants are being
sought. Chronological records detailing exile club activities like Sokol,
Orel, other sport or cultural groups and political organizations are wanted, as are all uniforms, flags, video records, including three dimensional
artifacts. All of this material is welcome and will be placed on exhibit
for you to personally examine at the Exile Museum in Brno. Every item
enables us to expand the existing exhibits, as well as associated activity
about the exiles during this century.

On behalf of the Exile Museum in Brno, I thank you.
Jan Kratochvil
Museum Director

Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století a muzeum RAF – Brno
Štefánikova 93/22, 602 00 Brno, Česká republika
muzeumexil@gmail.com
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