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Je dobře, že vychází kniha, jež podrobně mapuje historii 312. stíhací perutě, stejně jako osobní 
osudy jejích členů.
 Hlavním úspěchem československých příslušníků RAF byla bezpochyby účast v bitvě o Británii, 
kde se britskému letectvu za vydatné pomoci zahraničních pilotů dařilo odrážet intenzivní útoky 
Luftwaffe. Společnými silami tím pravděpodobně odvrátili obsazení britských ostrovů. Spojené 
království tak zůstalo jedním z hlavních center odporu proti Hitlerovu Německu a rozhodujícím 
způsobem se podílelo na jeho konečné porážce.
 Historie našich pilotů v řadách RAF, ale také členů pozemního personálu, bez jejichž podpory 
by se piloti neobešli, nám připomíná dvě důležité věci.
 Tou první je to, že proti zlu a agresi má smysl bojovat, i když se šance zpočátku zdají být jen 
nepatrné. Když to vypadalo, že Hitlerův triumf v Evropě je nevyhnutelný, v okupovaných zemích 
naštěstí zůstalo nemálo odhodlaných bojovníků, kteří se s tím nehodlali smířit. Někteří z nich si 
dokázali najít cestu ven a dostali se do Velké Británie, kde všechny své síly věnovali tomu, aby tra-
gický osud Evropy pomohli zvrátit. I s odstupem desítek let je obdivuhodné, že se jim to podařilo.
Druhá, pro naši společnost bohužel bolestnější připomínka, se týká naší vlastní historie. Češi 
a Slováci nikdy nesmějí zapomenout, jaký osud pilotům záhy po válce přichystala naše země, 
za niž předtím tak statečně bojovali – tehdy ovšem ovládaná zase jiným totalitním režimem.  
Z hrdinů se pod sovětským dohledem rázem stali nepřátelé státu, které se komunistická moc sna-
žila zlikvidovat. Jen část z nich se dožila návratu svobody a vlastní rehabilitace.

 Příběhy hrdinů, o nichž vyprávějí následující stránky, nás nikdy nepřestanou inspirovat. 

Petr Fiala
premiér České republiky
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Mám obrovskou radost, že vychází další kniha popisující hrdinství československých letců RAF. Při-
vede nás do světa leteckých es, jakými byli Otmar Kučera, Josef Stehlík, Alois Vašátko či František 
Peřina. Jejich letecké umění dodnes obdivují současní armádní piloti. Dokázali něco, co je v dnešní 
době plné navigačních, komunikačních a dalších moderních technologií nepředstavitelné. Vyba-
veni vlasteneckou odvahou a nadlidskými výkony přispěli k likvidaci Luftwaffe a k pádu Hitlerova 
Německa. Bohužel tyto úspěchy nebyly zadarmo a nemnozí v tomto boji přišli o své životy.
 Pro mě mají tyto příběhy silný emotivní náboj. Jejich strastiplná cesta z okupovaného Česko-
slovenska, dlouholeté odloučení od rodin, vypjaté okamžiky na křídlech byly oceněny jen krátkou 
poválečnou slávou. A potom následovalo období temna. Nástup komunistického teroru přivedl 
západní letce do kriminálu, pracovních táborů, v lepším případě je komunisté jen ponížili a zařa-
dili mezi společenský odpad. Těm šťastnějším se podařilo utéct do exilu, bez vidiny návratu.
 Sametová revoluce pro většinu z nich přišla příliš pozdě. Jen někteří měli to štěstí, že se svo-
body dožili. Vždy jsem na těchto hrdinech obdivovala, že to nebyli žádní zahořklí lidé. Naopak, 
letci, které jsem měla to štěstí poznat, sršeli optimismem a odhodláním udělat vše pro uchování 
památky svých kamarádů. Právě velká vzájemná přátelství a úcta k morálním hodnotám jsou tím, 
co nejvíc vystihuje československé příslušníky RAF. Pilně se účastnili pietních aktů, besed na ško-
lách a dalších akcích veřejného života, aby nám všem ukázali, zejména těm nejmladším, že jsme 
hrdý národ, který je ochoten o svoji svobodu bojovat.
 Bohužel čas je neúprosný a postupně nás tyto výjimečné osobnosti opouštěly. A s nimi od-
cházely i příběhy naplněné láskou k vlasti a k demokracii. Přesto nemusíme být smutní, protože 
jejich odkaz je už v naší společnosti pevně zakořeněný. A pevně věřím, že tomu tak už zůstane 
navždy a že se tu opět neobjeví inkvizitor, který bude chtít tyto velikány z naší paměti vymazat. To 
už ale není bitva našich letců, ale je to výzva pro nás a pro generace, které přijdou po nás.
 Já jsem si toho plně vědoma. I proto dělám vše proto, aby se úcta k tradicím a k naší historii 
podněcovala už na školách. Aby provázela naše občanství alespoň tak, jak to vidím v armádě. 
Pro vojáky jsou skutky československých legionářů a druhoválečných veteránů velkou inspirací. 
Dnešní piloti se hrdě hlásí ke svým předchůdcům, jakými byli letci 312. stíhací peruti. I já se velice 
ráda k této poctě hrdinům připojuji. Nechť je tato kniha pro Vás stejně silným zážitkem, jako je 
pro mě!

Jana Černochová
ministryně obrany České republiky
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Říká se, že ke všemu, co je velké, je vždy třeba především odvaha. Tu museli prokázat Češi a Slo-
váci, často piloti nebo příslušníci pozemního personálu předválečného československého letec-
tva, kteří se nemínili smířit s nacistickou okupací své země. Za dramatických a život ohrožujících 
okolností opustili republiku, aby se mohli zapojit do leteckých bojů proti nacistickému Německu.  
Na bojištích v Polsku, ve Francii, ve Velké Británii i v Sovětském svazu pak Čechoslováci patřili 
k nejstatečnějším. Považovali totiž svobodu za nejvyšší hodnotu, za niž byli ochotni zaplatit i ži-
votem, což se mnohdy bohužel také dělo. 
 Nepochybuji o tom, že s tímto odhodláním a na těchto ideálech se v září 1940 zformovala 
i 312. a v pořadí již třetí československá peruť RAF. Motto této letecké jednotky znělo Non multi 
sed multa – Ne mnozí, ale mnoho, jinými slovy: Není nás mnoho, ale jsme připraveni vykonat 
mnoho velkých činů. Svoji bojovou historii začala 312. peruť psát na základně na severu Anglie na 
letišti Speke u Liverpoolu. Její bojový křest při sestřelení prvního německého junkerse pak podle 
dobového tisku údajně slavil celý Liverpool.
 Moc se těším, že více podobných příběhů o dramatických soubojích, ale i běžném životě na 
letecké základně, tedy o radostech i strastech pilotů a pozemního personálu, si přečtu v této kni-
ze, o niž se rozrůstá záslužná řada publikací věnovaných „rytířům nebes“. Zase tak před námi 
vyvstává kus hrdinské, ale i tragické historie českých a slovenských letců RAF, kteří se významně 
podíleli na vítězné bitvě o Británii i na porážce nacistické Třetí říše, ale za komunistického režimu 
mělo být jejich hrdinství zapomenuto a oni sami umlčeni. Naštěstí se to nepovedlo a dnes jim 
v naší historii patří jedno z nejčestnějších míst. Kniha, kterou právě otvíráte, je toho důkazem.

Markéta Vaňková
primátorka města Brna
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Vážení čtenáři,

vojáci 312. československé stíhací perutě Britského královského letectva prošli opravdu těžkými 
zkouškami. Za pět let extrémního válečného nasazení se museli přizpůsobit jakékoliv situaci. Byli 
to schopní a odhodlaní vojáci a výdrž, odolnost a službu svojí zemi měli ve svojí DNA. Dokázali, 
že Čechoslováci jsou vynikající bojovníci. 
 Peruť na začátku vytvořili elitní piloti, kteří prošli francouzskou frontou. Svoji skvělou pověst 
ve Velké Británii během války jen potvrdili stoprocentním nasazením. Před časem jsem vyrazil 
do Prostějova. Pro tamní vojáky zůstává velkým vzorem Josef Duda, který je tam pohřbený. Byl to 
nadaný pilot, instruktor a první velitel A letky 312. perutě. Každý rok si tam generála Dudu vojáci 
připomínají a jsou i v kontaktu s jeho rodinou. Úcta k tradici nezmizela, a tak to má vypadat.  
 Hrdinou pro mě není jenom on, ale všichni ostatní příslušníci 312. československé stíhací pe-
rutě. Proto jsem na ně neskutečně hrdý. Pro armádu je čest, že na ně může navázat. Od vzniku 
perutě ale uplynulo už 82 let. Je to dlouho, pamětníků ubývá a nechci, aby se na kohokoliv z nich 
zapomnělo. Velmi proto vítám vydání této knihy. Dík patří všem, kteří se na ní podíleli. 

                                                                                                                

armádní generál Aleš Opata
náčelník Generálního štábu AČR
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Vážení čitatelia,

S potešením sa na Vás obraciam na úvod novej knihy zo série, venovanej skupine našich stíhačov 
pôsobiacich na oblohe Veľkej Británie a západnej Európy v čase, keď nikto z nich nemohol vedieť 
ako prebiehajúca vojna skončí. Práve ich nasadenie, rovnako ako aj nasadenie ostatných našich 
predchodcov v zbrani je pre nás súčasných vojakov skvelým príkladom profesionality a pevného 
morálneho ukotvenia, z ktorého musíme čerpať v dnešnej neľahkej dobe. Boli to práve naši stíha-
či, ktorí spolu s kolegami od bombardovacej perute prví začali oplácať fašistickým vojskám rov-
nakou mincou. Vďaka ich leteckému majstrovstvu množstvo nemeckých lietadiel skončilo svoju 
púť za svetovládou predčasne. Nasadenie pri obrane miest v jednotlivých grófstvach Británie, 
neskoršie aktívne prenesenie leteckej vojny nad pobrežie Francúzska a krajín Beneluxu, vytvo-
rilo podmienky na porážku zla v podobe nacistického Nemecka. Aj tu vynikli skúsenosti získané 
počas výcviku v prvej Československej republike a neskôr nasadenia na nebi sladkého Francúzska 
na jar 1940. Svoju cestu do radov tejto perute si však našli aj piloti a personál z radov emigrantov 
z rôznych kútov sveta. Ich odhodlanie a spoločná snaha je pre nás vzorom v súčasnosti a vďaka 
práci historikov bude studnicou poznania aj pre nasledujúce generácie.
 Pevne verím, že si táto kniha, rovnako ako ostatné z tejto série, nájdu svoje miesto v knihov-
niach nielen nás vojakov, ale aj širokej verejnosti. Osudy príslušníkov 312. perute, často najmä 
v povojnovom období neľahké a neprávom upadnuté do zabudnutia, musia byť vzorom profesi-
onálneho správania a verného splnenia slov vojenskej prísahy do jej posledného písmena.

 

generál Ing. Daniel Zmeko
náčelník Generálneho štábu OS SR
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312. československá stíhací peruť RAF

Založení 312. stíhací perutě 5. 9. 1940, Duxford. Zadní řada. Šlouf Václav, Keprt Josef, Pošta Karel, Votruba Bohumil, Stehlík 
Josef, Truhlář Jan, Chábera František, Janeba Josef, Smolík Vojtěch, Peroutka Stanislav. Střední řada: Brejcha Antonín, Klán 
Jan, Čermák Jan, Krejčík Stanislav, Jaške Josef, Vašátko Alois, Bartoš Jindřich, Dvořák Bedřich, Vybíral Tomáš, Kruml Tomáš, 
Vrána Adolf, Burger Josef, Navrátil Antonín. Sedící: Lamping, Duda Josef, Ambruš Jan, Tyson F. H., Gillam D. E., Hlobil Alois, 
Phillips. Truhlář Jan a Dvořák Bedřich.
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Letiště Shuttleworth – Spitfire AE-501. Zleva: Victor Leslie Marshall (syn Viktora Popelky), K. Dočkal, Alexander 
Střihavka (syn Jaromíra Střihavky).

Poslužný Ondřej
F/Lt (por./R/plk.) 
RAF 82568
5. 8. 1914, Brno 
26. 6. 1942, Lamanšský průliv
pilot/Pilot 

Ondřej v Brně vychodil obecnou školu a gymnázium. Po maturitě 
se přihlásil na vojenské letecké učiliště. Po rozpuštění čs. armá-
dy v březnu 1939 přešel pilot Poslužný tajně hranice do Polska. Po 
krátkém pobytu v Krakově odplul 16. 6. 1939 do Francie. Byl přijat 
do francouzské cizinecké legie. Po dnech strávených v pevnosti 
Saint Jean v Marseille odplul do Oranu. V Sidi Bel Abbès pak pro-
dělal tvrdý pěchotní výcvik. Po vyhlášení války byl převelen k fran-
couzskému letectvu v severní Africe k přeškolení na francouzské 
typy letadel. Sloužil od 16. 11. 1939 do 17. 5. 1940 u ERC 571 (stíhací 
letka) v Alžíru, poté v marocké Casablance u francouzské stíhací 
skupiny GC III/4, která vznikla 17. 5. 1940 sloučením letek ERC 
571 a ERC 573. GC III/4 měla ve výzbroji letouny Nieuport-Delage 
NiD-622C.I a Dewoitine D-510C.I. Po pádu Francie odplul do Velké 
Británie, kde byl přijat do RAF VR. Od 6. 8. do 15. 9. 1940 byl přidě-
len v hodnosti P/O k 310. čs. stíhací peruti, nato krátce k 312. pe-
ruti (15. 9. – 24. 9. 1940) a opět k 310. peruti, kde létal až do 12. 3. 
1941. Poté byl převelen k britské 19. peruti (12. 3. – 19. 3. 41). K brit-
ské 118. stíhací peruti byl přidělen od 19. 3. do 31. 3. 1941 a od 
1. 4. 1941 do 26. 6. 1942 sloužil v řadách britské 32. stíhací peruti. 
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Chocholín Vladislav, Poslužný Ondřej.

Pošta Karel, DFC
F/Lt (por./R/plk.) 
RAF 787624 (112546)
29. 9. 1914, Plzeň 
8. 1. 1960, Velká Británie 
pilot/Pilot

Karel po absolvování základního vzdělání se na 
odborné pokračovací škole vyučil strojním zá-
mečníkem. Létat začal ještě před vojnou v Zápa-
dočeském aeroklubu na letišti Plzeň-Bory. V le-
tech 1933–1935 absolvoval Školu pro odborný 
dorost letectva v Prostějově, získal zde kvalifikaci 
pilota a po nástupu na vojnu se stal příslušníkem 
34. stíhací letky Leteckého pluku l T. G. Masaryka, 
za mobilizace umístěné na letištích Brno, Měnín, 
Ňaršany a Košice, kde létal na dvouplošnících 
Avia B-534. Po okupaci zbytku Československa 
četař délesloužící Karel Pošta překročil hranice 
do Polska, na konzulátě v Krakově se prezentoval 
25. 6. 1939. Poté z Polska odplul do Francie, kde 
byl nejprve zařazen do vícemotorového výcviku 
na letiště Pau, odkud byl přemístěn do stíhací ško-
ly v Chartres. Dne 15. 5. 1940 byl přidělen na fron-
tu ke Groupe de Chasse II/4, vyzbrojené Curtissy 
H-75, a připsal si svá první dvě vítězství ve spo-
lupráci (9. 6. jeden He 111 a 11. 6. jeden Hs 126). 
Po pádu Francie následoval odlet do severní Afri-
ky a plavba lodí do Liverpoolu, kam se skupinou 

Dne 26. 6. 1942 se F/Lt Ondřej Poslužný, velitel A letky, nevrátil z protilodního průzkumu v blíz-
kosti francouzského pobřeží, k němuž z domovské základny Friston odstartovali čtyři piloti na 
v té době již poměrně zastaralých letounech Hawker Hurricane. Stíhačky nesly pod křídly lehké 
pumy. Během náletu na nepřátelská plavidla byl Poslužného letoun Hurricane Mk.IIC Z3088 (GZ-) 
zasažen německou protiletadlovou palbou přímo do motoru, pilot musel vyskočit na padáku do 
moře. Okamžitě se rozeběhla záchranná akce. Britským záchranným člunům se jej nepodařilo 
najít, a tak byl po uplynutí předepsané doby prohlášen za nezvěstného. Jeho mrtvé tělo vyplavil 
mořský příboj na pobřeží na Stella Plage u Le Touquetu v oblasti Pas-de-Calais až 4. 7. 1942. Byl 
pohřben na vojenském hřbitově v Etaples. V roce 1991 byl in memoriam povýšen na plukovníka.

Alžír – Maison Blanche, leden 1940. Čáp Karel, Příhoda Josef, Lamonneiere, Avon, Davy, Girardean, Poslužný 
Ondřej, Zadrobílek Ladislav, Vindiš František.

East Wretham 20. 6. 1941. Poslužný Ondřej, Anderle Leo, Šedivý Alois.
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škpt. Hlobila dorazil 15. 7. 1940. Dne 5. 8. 1940 byl přijat do RAF VR Cosford a v hodnosti Sergeant 
se 19. 9. 1940 stal příslušníkem 312. čs. stíhací peruti, formující se na základně Duxford. V době 
od 18. 10. do 26. 11. 1941 byl přemístěn k Central Flying School, poté se vrátil opět k 312. peruti. 
Po ukončení prvního operačního turnusu odešel F/O Karel Pošta dne 1. 3. 1943 na předepsaný 
odpočinek, zařazen byl u No. 2 Delivery Flight v Colerne u Bristolu, kde přelétával nové či oprave-
né stroje k jednotkám. Pak od 5. 4. do 15. 6. 1943 působil u obdobné jednotky, No 3501 Servicing 
Unit v Cranfieldu. Poté od 16. do 23. 6. 1943 následoval kurs pilotování nepřátelských letounů ve 
Witteringu u Air Fighting Development Unit. Zpátky k 312. peruti se vrátil 23. 6. 1943. Vzhledem 
k tomu, že se s F/Lt Poštou počítalo i na případné velitelské místo, absolvoval od 12. 9. do 2. 10. 
1944 příslušný kurz u Fighter Leaders School v Milfieldu. Následně byl 17. 11. 1944 ustanoven jako 
velitel A-letky 312. peruti, kterou vedl až do 17. 2. 1945. Pak byl přemístěn k No. 3501 Servicing 
Unit, působící nyní v Odihamu. Až do 22. 5. 1945, kdy byla rozpuštěna, se u ní podílel na zkouš-
kách některých technických novinek Spitfirů. Poté byl nakrátko přemístěn do čs. leteckého depa 
v Cosfordu a 23. 6. 1945, již po ukončení války, se vrátil opět k 312. peruti. V jejích řadách se 13. 8. 
1945 vrátil v hodnosti nadporučíka letectva (povýšen 1. 6. 1945) do osvobozené vlasti. Karel Pošta 
zůstal po válce u letectva, nejprve od 20. 9. 1945 konal službu pilota a velitele letky u Leteckého 
pluku 4 v Českých Budějovicích (později nesl čestný název Letce Vašátka). Dne 8. 4. 1946 se stal 
velitelem místní školní letky, 15. 9. 1946 byl ustanoven velitelem cvičné letky u Letecké základ-
ny 2 (letiště Planá u Českých Budějovic). Dne 14. 1. 1947 byl opět přemístěn k Leteckému pluku 
4 Letce Vašátka a 15. 6. 1947 se stal velitelem školní letky u Stíhacího výcvikového střediska (SVS), 
zřízeného při českobudějovické letecké divizi. Byl též jedním z instruktorů v akci „Hagana“, kdy 
se podílel na výcviku izraelských pilotů. Únor 1948 plně dolehl i na Karla Poštu. Dne 12. 4. 1948 
byl proti své vůli odeslán na dovolenou a 14. 7. 1948 přeložen na dovolenou s čekaným, což však 
bylo jen administrativní opatření, neboť již předtím, 25. 5. 1948 byl prohlášen za zběha. Věděl, 
co by jej nejspíš čekalo, a proto svou anglickou manželku s malou dcerkou poslal do Anglie, aby 
se ilegální cestou dostal za nimi. Zatímco doma byl degradován na vojína (15. 7. 1948) a byla Pošta Karel – osobní karta.



Stanovy Společnosti Štefánikova fondu pro pozůstalé čs. letců

Štefánik Fund
The company of the Štefánik Fund for the Survivors of Czechoslovak Airmen, 
authorized by the Ministry of the Interior File no. 4803/2/44 on 25 October 1944

Founder and chairman of the Štefánik Fund: Karel A. Janšta, chairman of the Defense Committee of the State Council
Preparatory Committee: Lt. Ladislav Burda, Ph.D. Jan Čaplovič, Member of Parliament Jožka David, Lt. Col. Josef Dubský, 
Mrs. Růžena Hájková, Capt. Air Force Jaroslav Hlaďo, D.F.C., Member of Parliament Marie Jurečková – Vorlová, Capt. Air 
Force Jan Kostohryz, prof. Karel Nigrín, Ph.D. Ján Pauliny – Tóth, Member of the State Council Ivan Petruščák, Lt. Col. Ge-
neral Staff Josef Schejbal, Maj. Rudolf Smetánka.
The purpose of this „Fund“, founded in London, was to raise material resources to support Czechoslovak pilots, outside 
the framework of state measures, whose earning capacity due to disability caused by war injuries put them in unenviable 
distress. In the homeland, to support families after the deceased pilots who lost their lives in the battle for the liberation 
of the Czechoslovak Republic, as well as contributions to the education of orphans of Czechoslovak pilots who perished in 
the fighting for the liberation of the homeland, and to support the poor parents of Czechoslovak pilots.
The amount of aid will be decided by the Štefánik Fund Committee.
The fund is a charity of Czechoslovak pilots in England.
The fund provides membership fees, private and public donations, proceeds from its own companies, publishing activi-
ties and other concessions.
Membership in the fund is Regular, Extraordinary, Contributing, Founding, etc.
The termination of Štefánik‘s fund for the survivors of Czechoslovak pilots is canceled if a two-thirds majority of the gene-
ral meeting in Great Britain or the country decides and decides what to do with the fund‘s funds.
Developments in Czechoslovakia after the communist coup did not allow the legal demise of the Štefánik Fund according 
to the Statutes of this fund, but the fund was incorporated into the Freedom Fighters Fund, albeit by a so-called comme-
morative record, but irrevocably, and therefore, Although the funds were the property of Czechoslovak pilots in Great 
Britain, they could not then serve the purpose for which they were deposited. (see application for pilot support).

Šavle M. R. Štefánika v Muzeu exilu a Muzeu RAF Brno.
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Müller Silvestr
Cpl (rtm./R/plk.)
RAF 787799
31. 12. 1917, Dolný Lopašov (Trnava)
28. 1. 1954, uranový důl Vojna, Příbram 
letecký mechanik/Flight Mechanic E

Mikulecký Jiří
(George Desmond)
F/Lt (npor./R/plk.)
RAF 125413
16. 9. 1918, Horní Sloupnice (Ústí n. Orlicí)
11. 1. 2007, Bath, Velká Británie
pilot/Pilot
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Liškutín Miroslav, DFC, AFC
F/O (ppor./R/plk.) 
RAF 787424 (158235) 
23. 8. 1919, Jiříkovice (okres Brno-venkov) 
19. 2. 2018, Fareham (Velká Británie) 
pilot/Pilot
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