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Myšlenka na zpracování tohoto textu má původ v publikaci Ing. Jana
Krumbacha „Půlstoletí letecké výroby v Kunovicích“, na jejímž zpraco-
vání jsem počátkem měl tu čest se v polovině osmdesátých let podílet.

Tehdy jsme se s Ing. Krumbachem nad výše uvedenými řádky shodli,
že je to téma, zasluhující pozdějšího samostatného zpracování. Začal jsem
na tom tedy pracovat zhruba před osmi lety. Především informace ze zmí-
něné Krumbachovy publikace o pilotech z doby před 2. světovou válkou
a během ní mi ušetřily mnohé hodiny strávené v archivech. Na mnoha
místech se text rozvětvuje i do dalších souvislostí, které už jsou možná
poněkud mimo téma v titulku, autor je však toho názoru, že se tak ucho-
vají věci, které by jinak mohly upadnout v zapomnění.

Předválečná Avia v Kunovicích a doba okupace

Okolo roku 1938 už byly opravy v nově postavené kunovické Avii v ta-
kové fázi, že bylo potřeba opravená letadla zalétat. Protože továrna byla
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vlastně jen vedlejší provozovnou pražské Avie, vykonávali tuto práci
kmenoví eremní zalétávači z Prahy Oldřich Košař (1908-1938) a Rudolf
Dalecký (1906-1945). O nich se říkalo, že snad nikdo jiný neměl doko-
naleji Avii B-534 „v ruce“, jak píše Ing. Krumbach v publikaci o kunovické
továrně. Tito piloti přilétali, nebo přijížděli do Kunovic vždy na pokyn
továrny Avia, když byly na kunovickém letišti připraveny letouny k zalé-
tání.

V roce 1939 (resp. do 15. března) letouny
v Kunovicích zalétával již jenom R. Dalecký.
Oldřich Košař, ostravský rodák a absolvent
Školy leteckého dorostu v Prostějově, 20. pro-
since 1938 zahynul leteckou smrtí v Praze na
Bk-534.

Tovární provoz na kunovickém letišti byl
znovu zahájen až téměř dva měsíce po obsa-
zení českých zemí a vzniku Protektorátu.
První start českého zalétávacího pilota byl
18. května 1939, Dalecký tehdy zalétal
B-534.275. Působil v Kunovicích do 15. listo-
padu 1939, po nějaké době ho zatklo gestapo,
ke konci války ho propustili a při pražském po-

vstání pak byl jako parlamentář zákeřně zastřelen na vysočanském ná-
draží.

V roce 1939 se v Kunovicích objevuje jako zalétávač také Jaroslav
Hlaďo (1913-1990), bývalý člen Novákovy akrobatické skupiny. 28. srpna
1940 pak z Kunovic v srpnu roku 1940 ulétl do SSSR (vlastně do Polska,
obsazeného Rudou armádou) s B-534 a zapojil se později do boje jako stí-
hač ve Velké Británii. Po válce pak znovu působil na velitelských funk-
cích v čs. vojenském letectvu.

Od června roku 1939 působí v Kunovicích další zalétávač František Ze-
mánek (1914-1941), který do pražské Avie nastoupil spolu s Jaroslavem
Hlaďo 6. dubna 1939. Zemánek do Kunovic dojížděl létat až do července
1940, předtím od roku 1937 až do okupace působil ve VTLÚ (Vojenský
technický letecký ústav). Ve službách Avie pak v Letňanech zahynul při
vzletu na zkušební let s bombardérem B-71 dne 11. února 1941.

Ve stejném roce (1939) začíná létat v Kunovicích také pozdější šéfpi-
lot n.p. LET Kunovice Ladislav Šváb (1907-1995), který je ze Zlínské le-
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tecké a.s. podle potřeby zapůjčován. L. Šváb začínal v Prostějově jako pi-
lotní žák (mimochodem spolu s Oldřichem Košařem) v roce 1927 a už
o dva roky později byl jmenován polním pilotem letcem. Jako příslušník
leteckého pluku v Olomouci občas přistával také na polním letišti v Ma-
řaticích (dnes součást Uh. Hradiště). Po odchodu do civilu pak byl zamě-
stnán v Chocni u ermy Beneš – Mráz jako pilot a mechanik, potom se
však uchytil u nedlouho před tím založené Zlínské letecké a.s., nejprve na
krátkou dobu jako mechanik. Brzy tam rozpoznali jeho letecké kvality
a začali jej pověřovat zalétáváním. S letouny Z-XII navštívil před válkou
řadu evropských zemí, některé z těchto jeho cest jsou docela zajímavě
popsány ve vzpomínkách, které se bohužel zatím nedočkaly vydání. Šváb
létal v Kunovicích až do září roku 1941 a nadále už pokračuje jenom
v Otrokovicích.

Od roku 1940 působil v Kunovicích (ale také v Otrokovicích a v Let-
ňanech) pilot Václav Brtník jako přejímací pilot pro Luftwaffe. Z předvá-
lečné doby byl znám z Otrokovic z leteckého oddělení ermy Baťa, kde
kromě zahraničních cest létal také předváděcí lety se španělským vírní-
kem (tehdy se říkalo autogyro) Cierva C-30. Za okupace se údajně pod
jménem Brtnik přihlásil k německé národnosti…

V roce 1941 hlásí pražská Avia nadřízenému „Luftamtu“ jména zalé-
távačů, kteří zároveň budou také působit v Kunovicích. Byli to Petr Ši-
roký (1903-1983), člen někdejší Novákovy akrobatické skupiny, Antonín
Kraus (1908-1951) a František Janča (1905-1952). Od dubna roku 1943
pak museli všichni čeští piloti se svou leteckou činností v Protektorátu
skončit. Petr Široký pak po válce pokračoval v pražské Avii, v Kunovicích
dne 23. května 1946 zalétal první letoun opravený po válce (C-2 001).
V Praze pak zalétával až do důchodu C-2, B-33 a dopravní Avie 14 (li-
cence Iljušin Il-14). Antonín Kraus, rodák z Předslavi u Klatov, absolvent
předválečného leteckého učiliště v Prostějově v roce 1927 a stíhací školy
v Chebu v roce 1928, sloužil u leteckých pluků 1., 5. a 6., po demobilizaci
krátce létal u ČSA. V únoru 1941 Kraus nastupuje do Avie jako zalétávací
pilot a později po válce se stal známým zalétáním československé verze
dvoumotorového proudového Me-262. Zahynul při havárii S-199 u Ča-
kovic v dubnu 1951. František Janča (v různých pramenech se uvádí, že
se narodil v Uherském Ostrohu, nicméně ve zdejší matrice ale není k na-
lezení), student průmyslové školy Brně, původně vojenský pilot a poz-
ději konstruktér Letova a Avie, se po válce stal prvním naším pilotem



vrtulníků (vycvičeným ve Švédsku na typu Bell 47). Zemřel pak leteckou
smrtí v květnu 1952 v Chrudimi při havárii Šlechtova experimentálního
vrtulníku XE-II.

Od 27. dubna 1943 převzal zalétávání všech opravených letadel v Ku-
novicích německý pilot Finken-Dey, po část roku 1944 mu pomáhal další
německý pilot Flora (není jisté, zda se jedná o původně čs. předválečného
letce Aloise Floru).

Šestnáctého února 1945 došlo k havárii letadla Arado Ar-96b, kterému
po vzletu vysadil motor. Pilot Finken-Dey byl těžce zraněn, druhý člen
posádky, český technik Korčák nepřežil. Účastí českých mechaniků, nebo
kontrolorů na palubě chtěli okupanti bránit sabotážím.
Kunovický specialista na palubní a navigační přístroje Ota Macháček od
roku 1939 o mnoho let později při servisní cestě do NDR na L-29 tam
náhodně někde na vrátnici potkal vrátného – válečného invalidu s dře-
věnou nohou, který se k němu hlásil. Byl to Finken-Dey.

Poslední tovární pilot v Kunovicích v době okupace byl Meinecke, který
však létal pouze do 26. února 1945. Následovaly pak už jen odlety po-
sledních opravených letadel a začátkem dubna už byly všechny práce
v továrně zastaveny.

Doba okupace je dodnes poněkud citlivá kapitola historie našeho le-
teckého průmyslu. Tisíce lidí u nás (pravda, nezanedbatelný počet z nich
v rámci totálního nasazení) pracovaly pro německý válečný průmysl, aniž
by jim to po válce někdo nějak zvlášť vyčítal. Stejnými zaměstnanci byli
také zkušební piloti, jenom to byli „koncoví hráči“, pochopitelně také
s atraktivnějšími platy, ale také s větším rizikem. Je zase až tak velký
rozdíl mezi soustružníkem, produkujícím poctivě stovky kvalitních sou-
částek, třeba leteckým konstruktérem a na druhé straně zkušebním pilo-
tem? Všichni tehdy (ale i jindy, např. v padesátých a dalších letech)
museli živit svoje rodiny. A sabotáže uměli Němci trestat velmi tvrdě a zá-
měrně se tím nijak netajili. Na druhé straně je všeobecně známou sku-
tečností, že celokovovou poloskořepinovou konstrukci k nám přinesli
Němci a pro konstruktéry i dělníky poválečného leteckého průmyslu to
byla nová zkušenost a nesporná výhoda.

Doba okupace velmi zasáhla do vztahů mezi našimi piloty, z nichž jedni
bojovali na spojeneckých frontách a jiní zalétávali německá letadla v pro-
tektorátu. Tato, v mnoha případech animozita, v některých případech
přetrvávala mnoho let. Těžko dnes kohokoliv odsuzovat, ale je pravdou,



že nabídku bojovat v řadách, nebo po boku Luftwaffe (alespoň pokud je
autorovi známo) z českých pilotů nikdo nevyužil. Trochu jiná situace byla
na Slovensku, ale to už je jiná kapitola.

Poválečné období

Ladislav Šváb se do Kunovic vrací až po válce, kdy opět příležitostně
zalétává letouny C-2, S-199, Z-22, větroně Pionýr a Galánka a další le-
tadla. Kmenovým zaměstnancem kunovické továrny se pak stává od za-
čátku roku 1950, kdy továrny v Kunovicích, Otrokovicích a v Chocni
utvořily samostatný podnik LET n.p. Kunovice. Otrokovická továrna byla
při další reorganizaci k 1. červenci 1953 vyčleněna z LETu, nicméně Šváb
už zůstává v Kunovicích. Kromě opravovaných, většinou vojenských le-
tadel, zalétává nově vyrobené Z-22 Junák, LF-109 Pionýr a LG-124 Ga-
lánka. V nově postaveném závodě LET (jak se tehdy říkalo „U lesa“) se
tehdy intenzivně pracovalo na přípravě seriové výroby licenční C-11 (Ja-
kovlev Jak-11) a on nejspíše předpokládal, že jako kmenový tovární pilot
„jedenáctky“ bude zalétávat. Jak však kdysi vzpomínal Ing. Smrček, zá-
sahem MNO (velitel letectva gen. Vosáhlo) však prý byl direktivně pro
zalétávání C-11 určen Miloslav Šmídt, do té doby pilot 5. stíhacího le-
teckého pluku z Č. Budějovic. Na samém konci výroby C-11 si L. Šváb
s jedním tímto strojem přece jenom „skočil“, ale byl to snad jeden, nebo
nanejvýš dva lety.

Vladimír Vlk (vlevo) a Miroslav Šmídt, foto archiv A. Orlita
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Miloslav Šmídt (1926-1977) byl rodák z Ml. Boleslavi a v rámci celos-
tátního náboru v roce 1945 nastoupil do leteckého učiliště v Prostějově.
Létal C-4, C-104, C-2 (Arado), C-3 (Siebel), S-199 (Me-109) a další typy,
na vojně zůstal šest let a pak zakotvil v leteckých opravnách ve Kbelích
jako zalétávač. Pokud jsou záznamy v kunovických letových knihách kom-
pletní, poprvé v Kunovicích letěl 20. října 1953, kdy spolu s mechanikem
Sedláčkem zalétával C-2B výrobního čísla 535.
„Čára“ Šmídt (přezdívaný tak pro svoji vysokou postavu) prvního „kuno-
vického Jaka“ zalétal v říjnu 1953. Po ukončení výroby tohoto typu v Ku-
novicích zakotvil jako zkušební pilot ve vodochodském Aeru. Zahynul
v lednu roku 1977 spolu s kolegou šéfpilotem Aera Vlastimilem Davi-
dem, šéfpilotem Aero Vodochody, při havárii L-39 při přiblížení na le-
tiště Bratislava Ivánka při přeletu zahraničnímu zákazníkovi.

Ladislav Šváb se svým synem u L-200 foto archiv A. Orlita

Prakticky souběžně s C-11 byla v LETu zavedena znovu obnovená vý-
roba Ae-45, resp. Ae-45S a později v Kunovicích vyvinutá Ae-145, a to
byl „denní chleba“ Ladislava Švába. „Aerovky“ a C-11 (a později také první
L-29) se už ale létaly z nové letištní plochy, tehdejším místním žargonem
zvané Kunovice II. Byla to dvoukilometrová travnatá plocha, používaná
až do roku 1965, kdy byla spolu se starým „aviáckým“ letištěm zrušena



a bylo dáno do používání letiště, jak je známe dnes. Šváb na jaře 1957
také provedl první vzlet prototypu L-200 Morava, na konci roku 1958
zalétal první dva seriové Blaníky. To se už ale nezadržitelně blížil konec
jeho letecké kariéry, zranění páteře ze švýcarského Grenchen z roku 1947
se začínalo projevovat i po tolika letech.
Podle pamětníků však L. Šváb nikdy po výplatě neopomněl odložit na za-
létávacím oddělení nikoli nevýznamnou bankovku do společného banku,
ze kterého se pak pořádaly drobnější oslavy. Doba to byla sice hodně slo-
žitá, ale lidé asi k sobě tenkrát měli blíž…
Počátkem sedmdesátých let si ještě na nějakou dobu obnovil plachtařský
průkaz, ale nakonec to bylo jen několik startů, pokud autora paměť ne-
klame. Ještě dlouhé roky jsme jej vídávali na kole jezdit na zahrádku,
která byla jeho potěšením. Ladislav Šváb zemřel 29. října 1995, v lednu
2007 uplynulo 100 let od jeho narození.

Alfons Koblížek, šéfpilot Orličanu Choceň, foto archiv Ing. Pavel Marjánek

Dalším pilotem, který v Kunovicích na začátku 50. roků zalétával le-
tadla, byl o sedm let mladší choceňský šéfpilot Alfons Koblížek (1914-
1958), polní pilot letec od roku 1934 a stíhač u leteckého pluku 1.
Pravděpodobně v obdobích, kdy Šváb byl zaneprázdněn létáním v Otro-
kovicích, přilétal Koblížek do Kunovic zpravidla na jeden den zalétat to,
co bylo právě potřeba. V letové knize lze ale nalézt i dny, kdy v Kunovi-
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cích létali oba. Alfons Koblížek později v únoru roku 1958 zahynul ve
věku 44 let při havárii výsadkové verze L-40 Meta Sokola.

Leopold Brabec (1915-1960), který Švába nahradil v Otrokovicích ve
funkci šéfpilota, občas, spíše však výjimečně, v Kunovicích také zalétával
tu vyráběné Z-22 Junák, nebo LF-109 Pionýry (např. v srpnu roku 1950).
Ani tento legendární pilot nesešel ze světa přirozenou smrtí, v červnu
1960 zahynul v troskách jednoho z prototypů Z-326 Trener Master, který
odmítal vyjít z ploché vývrtky.

V Kunovicích v těch dobách létala řada vojenských pilotů, bylo to po-
chopitelné, většina tehdy opravovaných letadel nesla vojenské výsostné
znaky. Byly to však většinou přejímací lety, které prováděli piloti pří-
slušné posádky – např. kpt. Skořepa, který na přejímku létal z Olomouce,
alespoň jak se zdá z letových knih. Kapitán Skořepa jako pilot přejímací
komise MNO smrtelně havaroval dne 19. září 1951 v Kunovicích s le-
tounem S-199. Podle některých pamětníků mu uvolněná kabina způso-
bila smrtelné zranění ještě ve vzduchu.

V továrně byl
v roce 1946 ustano-
ven Dozorčí orgán vo-
jenské správy (DO č.
5). Opravená letadla
(v té době to byly le-
touny C2 a Lavočin
ULa-5) za tento orgán
zalétával kpt. Štička.
Později, někdy v době
zahájení výroby C-11,
ustanovilo MNO v
každé letecké továrně
přejímací piloty, kteří
byli příslušníky ZVS
(zástupce vojenské
správy), spolu s dal-
ším technickým a
kontrolním vojen-
ským personálem. Pro
Kunovice (a zároveň

Ladislav Šváb (vlevo) a Vlastimil Berg, za ním Milan
Tošovský, foto archiv A. Orlita



pro Otrokovice) to v té době byl kapitán Vlastimil Berg (1930-2012) a
později k němu přibyl pilot Dolíhal. Přejímali v Kunovicích letouny (vo-
jenské i civilní) C-11, Aero 45, později L-200, Aera 145 a od roku 1959
také větroně L-13 Blaník. Náčelníkem ZVS v Kunovicích byl v době vý-
roby C-11 kpt. Zusčák, později pplk. Lukas a posledním do roku 1991 byl
pplk. Ing. Ivan Šácha.

Přejímka C-11 byla také záležitostí „sovětských expertů“, jak byl do-
bový výraz. Byli tam také zkušební piloti Suchomlinov a Bučkin, kteří
však nedělali letovou přejímku všech kusů jako ZVS, létali pouze VKZ
(Velké kontrolní zkoušky). Podle pamětníků se hlavní sovětský „expert“
v továrně jmenoval Kuzmin. V pozdějších dobách pak už byl v továrně
pouze jeden sovětský technik, v době výroby L-410 to byli vlastně zá-
stupci Aerofotu a v Kunovicích působil zhruba do konce roku 1990.

Na záletech Ae-45 se čas od času podílel také pilot pražského Aera
František Kládek, před válkou snad pilot ČLS (Československá letecká
společnost) a za okupace snad jeden z pilotů Avie.

Od počátku padesátých let a v době zahájení výroby se nově postave-
nému podniku LET v Kunovicích říkalo “U lesa“, nebo prostě „Nový
závod“, v období, kdy byla továrna sloučena s otrokovickou a choceňskou
továrnou to bylo oeciální označení „LET 01“. Toto označení se kupodivu
dochovalo do dnešních dnů u ČSAD Uherské Hradiště jako označení au-
tobusové zastávky před fabrikou. Nakonec, v Praze je tuším také zastávka
tramvaje se jménem ČKD…
Počátek historie „Nového závodu“ byl ve znamení nástupu nové gene-
race. Kromě několika málo lidí, kteří přišli z původní Avie („Starého zá-
vodu“), nebo z Otrokovic, to bylo většinou noví lidé, kteří v letectví
začínali, ještě donedávna se říkalo, že tenkrát do továrny nastoupili samí
zemědělci a holiči.

Nastupovali také ale mladí inženýři a technici nedlouho po získání své
kvaliekace. Poměrně významná skupina přišla z Brna, většinou to byli
odchovanci brněnského aeroklubu a absolventi brněnské techniky. Je
mimo rámec tohoto článku všechny jmenovat, vzpomněli bychom jen ty,
kteří v Kunovicích pokračovali ve zvyšování své letecké kvaliekace a poz-
ději dosáhli kvaliekace zkušebních pilotů.

Dva z nich byli piloti, ročník 1926 (narodili se v rozmezí necelých dvou
měsíců), a do LETu nastoupili téměř zároveň. Vladimír Vlk (1926-1977)
a František Svinka (1926-1997) byli kamarádi a spolužáci, kteří bydleli
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v Luhačovicích, studovali v Brně a začali létat v Medlánkách. Oba byli vý-
znamní plachtaři a to i v celostátním měřítku (obsadili např. prvá dvě
místa na celostátní soutěži v roce 1949), oba také létali i motorově.

Ing. František Svinka v roce 1982: „Byli jsme taková nerozlučná dvojice,
chodili jsme stále spolu do školy, ze školy, za školu a samozřejmě i na medlá-
necké letiště a do výcviku. Takže ti, co nás neznali dobře, si nás pletli a má-
lokdo vlastně věděl, kdo je kdo. Většinou já byl Vlk, Vladimír zase Svinka. V
Brně jsme byli až do roku 1949.“

Na čas se rozešli při absolvování základní vojenské služby, kterou Fran-
tišek Svinka absolvoval jako asistent na letecké katedře Vojenské tech-
nické akademie v Brně.

Vladimír Vlk přijal zaměstnání v novém podniku v roce 1951 a praco-
val v oddělení dokumentace. Velmi brzy získal průkaz obchodního pilota,
v roce 1956 zkušební kvaliekaci a o dva roky později nastoupil na zalé-
távací oddělení. Vedoucím zkušebním pilotem se po Švábovi stal v roce
1964.

Ing. František Svinka začal v LETu pracovat v roce o dva roky později,
jako jeho kamarád, pracoval v oddělení výpočtů a zkoušek, kde se pak
stal vedoucím. Významným způsobem spolupracoval při vývoji větroně
Démant a podobně jako Vladimír při svém povolání létal v aeroklubu
i v továrně. Mimochodem, tento způsob létání zaměstnanců továrny,
kteří byli zároveň obchodními piloty (byly to většinou přelety letadel zá-
kazníkům) zůstal v LETu tradicí vlastně skoro až do dnešní doby. Ing.
Svinka pak dráhu profesionálního zkušebního pilota zahájil v roce 1961
po odchodu Ladislava Švába do důchodu.

Další letec ze zmíněné „brněnské“ skupiny byl Ing. Libor Skála (1922–
2004). Pracoval původně v konstrukci, později jako vedoucí servisu
(OTS), měl zkušební kvaliekaci a kromě přeletů zákazníkovi a létání
v aeroklubu také čas od času létal zkušební lety. Po roce 1970 pak nepro-
šel sítem prověrek, musel opustit „post“ vedoucího, přestal v továrně
létat a posléze se úspěšně dožil leteckého důchodu jako zemědělský pilot
Z-37 v STS Toužim. Zemřel v roce 2004 ve věku 82 let.

V těch létech bylo v Kunovicích létání opravdu dost. Jak už bylo uve-
deno, od roku 1957 létal první prototyp L-200, desetikusová ověřovací
série s motory WM 6-III byla hotova do konce roku následujícího. Mezi-
tím se létaly zkoušky Ae-45 s motorem M-332 jako vývoj Ae-145, od po-
loviny roku 1958 se rozjížděla sériová výroba větroně L-23 Blaník.



První sériové Blaníky po letových zkouškách přebírali pro Svazarm piloti
inspektoři Jaroslav Kumpošt a František Kdér (pozdější náčelník fede-
rálního aeroklubu Svazarmu v sedmdesátých a osmdesátých létech).

Na rýsovacích prknech konstruktérů se už rodily další dva zcela nové
typy – L-29 (v Kunovicích konstruovali zadní část trupu a ocasní plochy),
později nazvaný Delfín a ve spolupráci s Moravanem Otrokovice země-
dělský Z-37, dnes známý pod jménem Čmelák. Obě letadla se poprvé
vznesla v roce 1963. Prvního kunovického Delfína zalétali koncem dubna
1963 Ing. František Svinka a Vladimír Vlk krátce poté, co byli v Košicích
na nový letoun přeškoleni. Několik měsíců potom pak Vladimír Vlk za-
létal nový prototyp XZ-37. Prototypy letadel Z-37 byly zkoušeny v Ku-
novicích, ale zpočátku i v Otrokovicích (Vlastimil Berg). Bylo by logické,
že v takovém případě by i sériová produkce probíhala paralelně v obou to-
várnách. V Otrokovicích vyráběné kompletní trupy se však nakonec po
zemi vozily do Kunovic a enální montáž se zalétáváním probíhala tam.

Od září roku 1964 byla dána do používání nová betonová vzletová
a přistávací dráha včetně dvou souběžných travnatých pásů a obě před-
chozí travnatá letiště (Kunovice I. a II.) byla zrušena a půda z větší části
předána do zemědělského užívání.

Kromě běžné práce – zalétávání letadel a letové zkoušky nových typů,
k profesi továrních zkušebních pilotů patří časté zahraniční lety, ponej-
více přelety letadel zákazníkům a jejich přeškolování, aerosalony a letecké
výstavy a předvádění. Jen namátkou lze uvést řadu letů a přeletů do
Indie, na Blízký východ, do Afriky, Austrálie, Mongolska, Indie i jinam,
o Evropě snad ani nemluvě. Podrobnějšímu popisu by slušel spíše samo-
statný článek, ke kterému by se však bohužel po těch létech už jen velmi
těžko sháněly podrobnější podklady. V této souvislosti je ale třeba ještě
uvést, že takové lety, tenkrát prováděné za viditelnosti (VFR), si postupně
vynutily létat podle přístrojů, což bylo tehdy vyhrazeno jen pro „velká“ le-
tadla pravidelné dopravy. Traduje se, že právě Vladimír Vlk měl velký
podíl na tom, že se začalo létat podle přístrojů (IFR) i s letadly, jako byla
L-200 Morava. Starší pamětníci si jistě vzpomenou na letadlovou komu-
nikační elektronkovou radiostanici LUN 3521 Hradišťan (výrobce
Mikrotechna Uherské Hradiště – Mařatice, později MESIT), která měla
jen 10 kanálů osazených krystaly, což na delší přelety bylo málo. Poví-
dalo se, že to byl Vlkův „vynález“ – vytáhnout z radiostanice na dvou drá-
tech „sokl“, do kterého se pak zasunul krystal s potřebnou frekvencí
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(krystaly byly normálně na zadní straně radiostanice, kam za letu nebyl
přístup).

Kromě zahraničních cest továrních letadel mělo přístrojové létání velký
význam i pro vnitrostátní dopravu aerotaxi. Pamětníci potvrdí velké
množství zbytečných tragických nehod ve špatném počasí na přelomu
padesátých a šedesátých let, než „dvoustovky“ dostaly alespoň to mini-
mální přístrojové vybavení a jejich piloti příslušný výcvik. V těchto sou-
vislostech je třeba připomenout také to, že kunovické letiště (a zároveň
i jeho dispečeři na věži) získalo oprávnění pro lety IFR (podle přístrojů)
v první polovině 60. let.

Přeškolení na L-29 v Košicích na počátku roku 1963 absolvují Vladi-
mír Vlk a František Svinka zároveň s piloty ZVS Jozefem Štefánkem
(1925 - 1985) a Josefem Skorkou (1933 – 1995). Štefánek do roku 1960
pracoval jako náčelník krajského aeroklubu Gottwaldov v Otrokovicích,
Josef Skorka byl předtím příslušník klecanského 50. spojovacího letec-
kého pluku, jehož součástí byla též legendární ženská letka. K ZVS na-
stoupil na místo Vlastimila Berga, který od poloviny roku 1960 pracuje
jako šéfpilot v Otrokovicích, kde v této funkci vystřídal již zmíněného
Leopolda Brabce. Na podzim roku 1963 do Kunovic přibývá další pilot
ZVS Jan Dostál (1929).

Setkání při 40. Výročí prvního vzletu L-29
Ing. Libor Skála, František Srnec a Jan Dostál

foto A. Orlita



To, že na rozdíl od C-11 mohli L-29 v továrně zalétávat civilní zalétá-
vači, svědčí o jejich vysokém odborném kreditu, který respektovali i vojáci.

Protože Delfín je produkován v počtech do té doby nebývalých (za
deset let tu bylo vyrobeno přes 700 kusů), začíná být jasné, že dva zalé-
távači je na to málo. A tak na podzim roku 1963 do továrny nastupuje
rodák z nedalekého Horního Němčí na úpatí Bílých Karpat František
Srnec (1936), kdysi odchovanec Slováckého aeroklubu v Kunovicích, pak
vojenský pilot na Mig-15 v Náměšti nad Oslavou. Jména Vlk, Svinka,
Srnec samozřejmě vyvolávala jednoznačně úsměvné asociace a tak se
tento „spolek“ v žertu nazýval často „kunovickým zvěřincem.“ Tak jak si
kdysi pletli Vlka a Svinku, tak si potom mnozí pletli všechny tři navzájem.

Vývoj a výroba L-410

Po prvním úspěšném vzletu XL-410. Zleva Ing. František Svinka, šéfkonstruktér
Ing. Ladislav Smrček a Vladimír Vlk, foto Vladimír Janík

V průběhu šedesátých let z výrobního programu pomalu mizí L-200
a velmi rychle přibývají Delfíny. Z původních úvah a studií se pomalu vy-
nořuje zcela konkrétní představa o novém letadle, které se pak později má
udržet ve výrobě až do jednadvacátého století a dosáhnout počtu více jak
tisíc sto vyrobených kusů. L-410 je do té doby největší letadlo, které má
být v této moravské letecké továrně vyvinuto a vyrobeno. Šestnáctého
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dubna 1969 Ing. František Svinka a Vladimír Vlk zvedají do vzduchu
první prototyp nového letounu XL-410 s kanadskými turbovrtulovými
motory PT6A-27.

Rok předtím František Svinka zalétal L-13J s motorem Jawa M-150.
Jen si zkuste představit, co všechno v té době v Kunovicích ve „fabrice“
létalo – od sériových Blaníků (většinou včetně vlekání s Z-326, nebo
Z-37, v šedesátých létech se občas vlekalo také s Ae-45/145) a motori-
zované verze L-13J přes Čmeláka a „doznívající“ L-200, přes proudové
L-29 a dopravní L-410. S motorovým Blaníkem L-13J v Kunovicích pro-
vedl několik zkušebních letů Mojmír Stratil (1929 ), známý technik a zku-
šební pilot větroňů z VZLÚ.

Sériové letouny Z-37 Čmelák pro Slov air v 70. létech přebíral většinou
pilot Doktor.

V následujících létech hodně narostl počet zkušebních a měřicích letů
s L-410, protože na letadlo této kategorie už jsou kladeny vyšší poža-
davky. Po třech prototypech a ověřovací sérii se začínají vyrábět první
kusy pro prvního zákazníka – Bratislavský Slov Air. „Čtyřistadesítky“ za-
hajují vnitrostátní leteckou dopravu, mimo jiné také z Kunovic, kuno-
vičtí zalétávači v samých počátcích pomáhají při přeškolení i v samotném
dopravním provozu. Ve výrobě nadále zůstává Blaník a Čmelák, L-29
končí v roce 1973. Protože posádka L-410 je dvoučlenná, vzrůstají opět
nároky na počet pilotů. Po dodání prvních deseti letadel L-410AS pro so-
větský Aerofot, se od roku 1975 začal sériově vyrábět typ L-410M, který
už měl montovány tuzemské motory M-601A, pro laika jen velmi těžko
rozeznatelné od PT6-A27.

Jak lze doložit dobovými fotograeemi, občas v Kunovicích létali zku-
šební lety také piloti a technici VZLÚ. Pravděpodobně při certiekačních
zkouškách L-410M v první polovině sedmdesátých let to byli Ing. Jiří
Kunc (1930? – 2005) a Zdeněk Pondělíček (1928 – 1988).
S letouny L-410A 00-002 (OK-AZB, později OK-ADR) a 720103 (OK-174,
později přeznačeným na CCCP-67251) létal Ing. Svinka certiekační lety
pro tehdy uvažovanou britskou certiekaci, která se však nakonec neus-
kutečnila. Zkoušek se zúčastnil britský pilot inspektor J. A. Carrodus,
technik D. J. Burns a s nimi tehdejší šéf letové zkušebny LETu Ing. Anton
Vaňo.

Piloti ZVS kromě své práce (přejímka nových letadel nejen pro armádu
a VKZ) také občas vypomáhali v továrním provozu. Byly to především



přelety skladovaných letadel – rovnoměrné plnění plánu výroby a naopak
někdy velmi nerovnoměrný odbyt vyžadovaly skladování hotových leta-
del nejen na kunovickém letišti. Letadla Z-37, L-200 a L-13 byly sklado-
vány na letištích Vyškov, Zábřeh u Hlučína, Poprad a Bratislava.
Výjimečně piloti ZVS někdy „zaskakovali“ také při zkušebních letech
s L-410.

Všechno však má svůj konec. Známé události a atmosféra počátku
sedmdesátých let se projevily také v armádě. První byl propuštěn pplk.
Štefánek a nadále ho bylo možno vídat už jen jako pilota Z-37 nedale-
kého zemědělského družstva Boršice. Na jeho místo náčelníka pilotů ZVS
přišel major Karol Kilián, který kdysi s Josefem Skorkou začínal v aero-
klubu Partizánske. Zároveň s Kiliánem přišel další vojenský pilot Sou-
dek, oba bývalí příslušníci leteckého pluku ve Zvolenu, kde v té době už
„úřadovali“ naši sovětští přátelé. Koncem roku 1973 museli odejít také
Skorka s Dostálem, v roce 1974 přišel z Piešťan Jiří Kodet. Ani tento stav
však netrval dlouho. Kilián se Soudkem v listopadu 1974 létali VKZ otro-
kovického letounu Z-726 a při obráceném přemetu narazili do země.
Reakce velení ZVS na tragickou havárii byla okamžitá a pro vojáky

Zprava Zdenék Pondělíček, Ing. Jiří Kunc, technici Milan Víšek a ing. Jožka Špelina
foto archiv LET
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typická – piloti ZVS nebudou létat „malé eroplány“, tj. letadla v Otroko-
vicích, Z-37 a větroně. Zpočátku lety např. Blaníků za ZVS létali tovární
piloti, později došlo k dalším změnám. Náčelník ZVS v LETu Kunovice
totiž do té doby na v Kunovicích vyrobená civilní letadla vystavoval
Osvědčení o způsobilosti k létání (OLZ). Státní letecká inspekce, resp.
její Technický inspektorát tedy museli pro tyto účely v Kunovicích zřídit
pracoviště, jehož vedoucím se stal Pavel Plaček (1943-1987). Tento rodák
z nedalekého Hluku a pilot Slováckého aeroklubu byl ještě rok předtím
konstruktérem vývojové konstrukce v LETu. Na toto pracoviště TI SLI
byl dále přijat pilot Miloslav Tošovský (1938), do té doby jeden ze zku-
šebních pilotů Moravanu, který pak spolu s Plačkem létali dodatečné a sé-
riové zkoušky SLI, mezi lidem leteckým dodnes známé jako
„imatrikulace.“ M. Tošovský svoji první L-410 ve službách továrny jako
kapitán zalétal 9. listopadu 1977 (L-410M v.č.770809).

První výsadky z L-410, zleva Vladimír Vlk a František Srnec foto archiv A. Orlita

V některých případech už ale i předtím některé přejímací lety za SLI
prováděli inspektoři z Prahy. Jedním z nich byl někdejší první mistr světa
v letecké akrobacii (Bratislava 1960) Ing. Ladislav Bezák (1932?), který se
tu občas objevil na přejímací let s L-200. Později, na počátku sedmdesá-
tých let, proslul dramatickým úletem za hranice ve svém dvoumístném le-
tounu Z-226, do kterého naložil manželku a dvě děti.



Propuštěný pilot ZVS Josef Skorka byl po dlouhém hledání zaměstnán
v provozovně Aerotechniku Kunovice ve Skotnici na novojičínsku a poz-
ději se mu podařilo obnovit si průkaz obchodního pilota a zkušební kva-
liekaci. Zapsal se do historie úspěšným záletem prvního prototypu
motorového větroně L-13SW Vivat a dále zalétával v Aerotechniku le-
tadla po opravách. Jan Dostál po několika letech rovněž začal znovu létat
podobně jako Jozef Štefánek v JZD Boršice se zemědělským Z-37.

Oba piloti SLI, Plaček a Tošovský rovněž příležitostně vypomáhali v to-
várním provozu, od přeletů letadel zákazníkům až po jednotlivé zkušební
lety. Tovární zkušební piloti „zaskakovali“ zase v případech sério-
vých/dodatečných zkoušek v době nepřítomnosti některého z nich.

Od jara roku 1976 nastupuje do zaměstnání v n.p. LET nový zkušební
pilot Stanislav Sklenář (1942), rodák z nedalekých Mistřic, do té doby
náčelník Slováckého aeroklubu. V té době už je František Srnec v aero-
klubu předsedou rady a personální i zájmové propojení továrny a aero-
klubu je víc než zřejmé a zároveň výhodné pro obě strany. Počet lidí, kteří
jsou zaměstnáni v LETu a zároveň aktivně létají v aeroklubu, šel do desí-
tek. Tehdejší vedení továrny si dobře uvědomovalo, že aeroklub je nevy-
čerpatelná zásobárna budoucích odborníků a profesionálů, většinou
s kladným vztahem ke všemu od letadel. Stanislav Sklenář jako kapitán
zalétal svoji první L-410 5. dubna 1978 (L-410M v.č. 780903).

Přichází podzim roku 1976 a s ním jedno ze smolných období česko-
slovenského letectví. Krátce po kunovickém Leteckém dnu s Květy tra-
gicky havaruje v říjnu roku 1976 v Otrokovicích zalétávač Petr Šupák se
Z-50 OK-GZD. Koncem ledna následujícího roku to byla již zmíněná ha-
várie M. Šmídta a šéfpilota Aera Vlast. Davida s L-39, a necelý měsíc nato
rovněž před přistáním v Bratislavě zahynul spolu s částí posádky exre-
prezentant v letecké akrobacii Václav Šmíd spolu se zbytkem posádky
„poštovní“ Il-14 ČSA.

V červenci bohužel osud určil, že přišla řada na Kunovice. V troskách
prototypu L-410UVP v.č. X03 položil život vedoucí zkušební pilot n.p.
LET Vladimír Vlk s československo – sovětskou posádkou při letových
zkouškách. Bylo to 6. července 1977 a Vl. Vlk měl pár dní před svými je-
denapadesátými narozeninami. K havárii došlo pravděpodobně vinou so-
větského pilota, letoun byl zcela zničen a čtyři osoby na palubě zahynuly.
Na levém sedadle velitele letadla seděl zkušební pilot sovětského vý-
zkumného ústavu GOS NII GA Gleb Sergejevič Galickij (1938–1977), na
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pravém jako II. pilot Vl. Vlk, na palubě byli dva technici – Jurij Ivanovič
Maximov a Milan Nosterský.
G. S. Galickij se již dříve v roce 1974 v LETu účastnil jako pilot zkoušek
L-410M v.č. 730207 (pozdější OK-DZA).

Nechybělo mnoho a vzápětí po kunovické tragédii málem došlo v le-
teckém průmyslu k další. Při fotografování L-39 za letu z letadla L-200
došlo ke vzájemné srážce a jen shodou šťastných náhod nebyly oběti na
životech, dokonce ani žádná zranění. L-39 však byla poškozena a „dvou-
stovka“ OK-RHG putovala do šrotu. Vtipálkové tenkrát tvrdili, že to byl
nejdražší kalendář v historii GŘ Aero…

Tragickou tečku pro čs. civilní letectví nešťastného roku 1977 tvoří
tragická havárie L-200 OK-SFL příbramských uranových dolů na začátku
října, na palubě byl víceméně náhodou někdejší náčelník kladenského ae-
roklubu a v té době inspektor pilot SLI Zdeněk „Pinďa“ Běhounek. Další
čtyři životy na konto VFR letu v problematickém počasí…

Havárie prototypu L-410UVP byl obrovský šok nejen pro všechny za-
městnance továrny v Kunovicích a do stanovení příčin havárie se dokonce
na několik dní pozastavilo létání s L-410. Panovala oprávněná obava, že
událost může mít velký vliv na další dodávky L-410 do SSSR, zvláště když
se vědělo, že v Kyjevě se vyvíjí „konkurenční“ Antonov An-28 (dokonce
se jednu dobu proslýchalo, že se v Kunovicích má An-28 vyrábět namísto
L-410). V Kunovicích byly postaveny další tři prototypy L-410UVP navíc,
bylo získáno typové osvědčení podle sovětských nových předpisů NLGS-
2 (jako první letadlo podle těchto předpisů vůbec), a od roku 1979 zahá-
jena sériová výroba, která nahradila dosavadní produkci L-410M.

Vladimír Vlk zmíněný druhý létající prototyp L-410UVP (X03,
OK-162) zalétal pět měsíců před havárií a tehdy to byla jeho celkem 17.
L-410, kterou zalétal jako velitel letadla (do havárie ještě zalétal další
čtyři). Za svoji leteckou kariéru nalétal více než 12 tisíc letových hodin,
z toho asi pět tisíc v posádce v Ing. Františkem Svinkou (např. zálety
L-29, jichž se v Kunovicích vyrobilo více jak 1700, se létaly v obsazení
dva piloti).

Druhý den po této havárii byl do funkce vedoucího zkušebního pilota
jmenován František Srnec, který v ní vydržel dvanáct let až do září 1989.

V době před havárií se na zkouškách prototypu X03 v Kunovicích (do-
konce ještě i v den havárie) podíleli také piloti VZLÚ Antonín Osvald
(1925-2005) a Ing. Jiří Kobrle (1935), první prototyp L-410UVP X01



v té době už od dubna 1977 létal trvale ve VZLÚ jako OK-030.

Zleva Václav Palička, Ing. Vladimír Vlk, Pavel Plaček, Miloslav Tošovský, František Srnec,
obchodní pilot Ing. Jiří Skokan foto Vladimír Janík

V roce 1978 nastoupil další zkušební pilot Václav Palička (1932-1996),
rodák z Havlíčkova Brodu, kdysi spolužák Františka Srnce z prostějov-
ského učiliště, stejně jako Juraj Šouc a řada dalších. Do té doby V. Palička
působil jako vojenský pilot (zároveň létal ve Svazarmu) a jeho začátky
byly kdysi v bývalém aeroklubu Hradec Králové.

L-410 začal létat v srpnu roku 1978 a v listopadu téhož roku jako ka-
pitán zalétává svoji první „čtyřistadesítku“ (L-410M v.č.781105, CCCP-
67294).

Václav Palička skončil s létáním poměrně brzy, na jaře roku 1984 se
zdravotních důvodů a pokračoval pak v Kunovicích jako vedoucí letového
provozu a letiště. Odešel z továrny do důchodu při prvním velkém pro-
pouštění v LETu v roce 1991 a zemřel v Pardubicích v lednu roku 1996 ve
věku 64 let.

Ing. František Svinka odchází do důchodu v roce 1983 (v 57 letech,
tehdy se „strop“ první důchodové kategorie 55 roků dal v odůvodněných

Albert ORLITA



případech prodloužit dvakrát o jeden rok) a jeho zápisníky jsou uzavřeny
součtem bezmála čtrnáct tisíc letových hodin. Za svoji kariéru létal asi
třicet typů letadel, podle svých slov zalétal více jak tisíc L-29, asi stovku
L-200, kolem dvou set Čmeláků, osmi set Blaníků a 118 letounů L-410.

Ing. František Svinka pak ještě nějakou dobu pracuje v továrně v od-
dělení dokumentace. Zemřel v roce 1997 ve věku 71 let.

Syn Vladimíra Vlka, Ing. Vladimír Vlk (1954) začínal v roce 1970 jako
plachtař a později motorový pilot ve Slováckém aeroklubu, absolvoval pi-
lotní směr na VŠD Žilina a nastoupil v roce 1979 do n.p.LET jako zku-
šební technik na letovou zkušebnu. Začal létat L-410 v roce 1980, v dal-
ším roce získal zkušební kvaliekaci a od roku 1982 se stal zkušebním pi-
lotem. První novou L-410 zalétal jako kapitán v říjnu 1982 (L-410UVP
v.č.820907). Podobnou kariéru měl syn Františka Srnce, Ing. Miroslav
Srnec (1959). Začínal také ve Slováckém aeroklubu, věnoval se letecké
akrobacii, vypracoval se do státní reprezentace a zúčastnil se Mistrovství
světa v maďarské Bekéscsabě. V první polovině osmdesátých let nastou-
pil do n.p.LET do oddělení aerodynamiky (kde v té době pracoval také
Ing. Jiří Svinka, rovněž syn zkušebního pilota), v roce 1984 začal létat
L-410, zkušební kvaliekaci získal v témže roce, a nastoupil jako zkušební

Ing. František Svinka ve větroni L-13 Blaník, foto archiv LET



Ing. Vladimír Vlk a Ing. Miroslav Srnec představovali v kunovické to-
várně novou generaci zkušebních pilotů, která měla možnost navázat na
tradice nejen rodinné. Bohužel události let následujících ukázaly, že vývoj
nejenom v leteckém průmyslu někdy směřuje nejen dopředu a vzhůru, ale
často také v obráceném smyslu.

Počátkem osmdesátých let probíhaly také změny v ZVS. K Jiřímu Ko-
detovi a Oldovi Slavíčkovi (1928) přibyl bývalý velitel přerovského pluku
Jaroslav Flajšhans, který někdy v roce 1984 zemřel po delší nemoci a na
jeho místo nastoupil z mošnovského dopravního pluku Stanislav Staněk
(1952). V roce 1984 nastoupil k ZVS v Kunovicích také Josef Kubela
(1946), původně stihač ze Žatce a pilot An-24 ve Kbelích. Po návratu
z Libye v Kunovicích k ZVS nastoupil v říjnu 1983 také Jan Štacha (1938),
který kdysi létával „sůčka“ v Čáslavi (a „malá“ letadla v aeroklubu Zbra-
slavice), pak „Jaka 40“ u ČSA a posléze vynuceně působil jako instruktor
na L-39 v Libyi. V osmdesátých letech ještě nakrátko přišel z Přerova ně-
kdejší stihač Vojtěch Smolka se svým neodmyslitelným doutníkem. Sta-

Skupinové lety tří L-410 na 1. máje zleva šéfpilot František Srnec, obchodní pilot Josef
Gajdoš, Ing. Miroslav Srnec, Ing. Vladimír Vlk, Miroslav Sedláček, foto Vladimír Janík

pilot v roce 1985, svou první „čtyřistadesítku“ (L-410UVP v.č. 851414)
jako kapitán zalétal v březnu téhož roku.
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nislav Staněk ve druhé polovině osmdesátých let dálkově absolvoval Vy-
sokou vojenskou leteckou školu SNP v Košicích.

Nedostatek zkušebních pilotů trval prakticky skoro po celá osmdesátá
léta. Někdejší absolvent libereckého VOŠLMu, vojenský mechanik, to-
vární servisní mechanik a dlouholetý instruktor kunovického aeroklubu
Miroslav Sedláček (1932-1997) létal už od šedesátých let „aerovku“,
L-200, a Čmeláka, L-410 pak od první poloviny sedmdesátých let. Někdy
kolem roku 1980 získal zkušební „doložku“, příležitostně vypomáhal při
zalétávání a v polovině 80. let nastoupil jako stálý zkušební pilot. Ve
svých 57 letech pak odešel do „leteckého důchodu“, a na svém pomysl-
ném kontě měl 36 záletů nových L-410. Pokračoval pak v létání v aero-
klubu až do doby, kdy mu v tom zabránily zdravotní důvody. Miroslav
Sedláček zemřel nedlouho po moravských katastrofálních povodních
v září 1997.

V Kunovicích někdy létali také otrokovičtí zalétávači jednotlivé zku-
šební lety i přelety do zahraničí. Postupně to byli Zdeněk Polášek (1932),
Vladimír Peroutka (1953), Karel Kuběna (1956), později pak ještě i Ing.
Jiří Pískatý (1962), ale o něm ještě bude řeč. Podobně od počátku
sedmdesátých let vypomáhali Aeru Vodochody piloti n.p. LET (Vladimír
Vlk, Ing. František Svinka a František Srnec) při přeletech L-29 a L-39
zákazníkům, ponejvíce na Blízký Východ a do Afriky. K nim se pak v 80.
létech nakrátko s výpomocí přidali Ing. Vladimír Vlk a Ing. Miroslav
Srnec.

Od počátku roku 1986 se v Kunovicích sériově vyrábí další typ
L-410UVP-E se zvýšenou vzletovou hmotností, doletem a sníženou hla-
dinou hluku. První prototyp „Éčka“ zalétali František Srnec a Stanislav
Sklenář 30. prosince 1984. Roční výroba pak postupně dosáhla až téměř
sedmdesáti kusů.

V roce 1987 přechází Jan Štacha od ZVS do skupiny zkušebních pilotů
n.p. LET poté, co jako držitel civilního průkazu dopravního pilota již ně-
jakou dobu kunovickým „zalétávačům“ občas vypomáhal.

Na konci osmdesátých let se továrna více snažila najít nové trhy, které
však vyžadovaly nové, především navigační vybavení prodávaných leta-
del. První L-410 na „Západě“ měly být stroje pro švédskou, později dán-
skou společnost LIZ AIR, která však brzy po dodání prvních dvou letadel
zkrachovala, aniž by prakticky zahájila svoji činnost. Několik let odsta-
vená letadla na letišti v Billundu nebyla dobrou reklamou pro L-410, ani



pro továrnu. Kunovické „čtyřistadesítky“ tehdy už ale začaly být vídány
i na jiných místech západně od „železné opony“, než jen každé dva roky
na pařížském aerosalonu v Le Bourget. V létech 1983 – 1986 např. to-
várna dodala 10 L-410T do Libye, přibývaly také propagační – akviziční
lety do různých míst.

Období 1986 – 1989 je mimo jiné charakteristické největším počtem
stálých zkušebních pilotů v historii továrny. Byli to vedoucí zkušební pilot
František Srnec, zkušební piloti Stanislav Sklenář, Ing. Vladimír Vlk, Ing.
Miroslav Srnec, Miroslav Sedláček a Jan Štacha. Pro případ potřeby bylo
možno pro zkušební lety ještě využít pilotů SLI (Miloslav Tošovský
a Pavel Plaček, po jeho smrti Ing. Svatopluk Vlček), případně pilotů Mo-
ravanu Otrokovice (Vladimír Peroutka, Ing. Karel Kuběna).

V květnu 1987 smrtelně havaroval v Otrokovicích Pavel Plaček, na
jeho místo vedoucího pracoviště postoupil technik Ing. Josef Miroš
a krátce nato k SLI nastoupil do té doby pilot Z-37 Slov airu Ing. Svato-
pluk Vlček (1952), syn někdejšího otrokovického zkušebního pilota
a konstruktéra Jana Vlčka. Přeškolil se na L-410, získal zkušební kvalie-
kaci a v této „organizační jednotce“ SLI (dnes ÚCL) působil do roku 2000
s Miloslavem Tošovským, který v té době odešel do důchodu ve věku 62
let. Ing. Svatopluk Vlček později opustil technický inspektorát (tehdy to
vlastně už byla Sekce technická) a svoji další činnost u ÚCL spojil s Od-
borem letového ověřování. Od počátku roku 2012 je letové ověřování na-
vigačních zařízení s celým personálem i letadly (L-410UVP-E OK-WYI
a Cessnou 560XL OK-CAA) novou organizační složkou státního podniku
Řízení letového provozu (OLO – Odbor letového ověřování).

V roce 1988 Stanislav Sklenář zalétal vylepšenou variantu Blaníka pod
označením L-23 Super Blaník. Jeho obchodní úspěch byl sice jen „odva-
rem“ úspěchu původního Blaníka, nicméně výroba větroňů se tak v Ku-
novicích prodloužila bezmála o dalších dvacet let.
Továrna v té době už několik let vyvíjela čtyřicetimístný letoun L-610
podobné koncepce, jako L-410, který se měl stát nosným programem
podniku do roku 2000.

První „šestsetdesítku“, tehdy ještě s domácími motory M-602, zalétali
v prosinci roku 1988 František Srnec a Stanislav Sklenář a v té euforii se
zdálo (bylo to – a dodnes je - největší letadlo vyvinuté a postavené u nás),
že typ bude následovat úspěchy a počtem vyrobených kusů L-410. Po-
dobné „západní“ letouny za sebou už sice měly značný počet vyrobených
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kusů a nasazení ve službě, nicméně v Kunovicích si s tím velké starosti
nedělali s vědomím, že mají „v zádech“ velkého odběratele. Nikdo netu-
šil, že v základech toho odběratele už hlodá červ, který zakrátko způsobí,
že nic už nebude, jak bývalo.

L-610 v Kunovicích (a ve VZLÚ) pak postupně létali piloti František
Srnec, Stanislav Sklenář, Ing. Vladimír Vlk, Ing. Miroslav Srnec, Jaromír
Novák, Ing. Jiří Nečas, Miloslav Tošovský, Ing. Svatopluk Vlček, Ing. Emil
Přádný, Ing. Stanislav Staněk a PhDr. Jozef Tóth. Kromě toho L-610 v.č.
X5, pronajatou české armádě létali ještě vojenští piloti Zdeněk Kadlec,
Oldřich Pelčák, Vítězslav Nohel, Josef Kubela a Jan Mikšík.

Neobvykle širokou paletu typů, které prošly rukama kunovických „za-
létávačů“ dokazuje ultralehký ULM-1 Gryf (tehdy ještě s motorem Tra-
bant), který Stanislav Sklenář zalétal 17. dubna roku 1989. Bylo to dílo
mladých konstruktérů v čele s Ing. Marianem Mečiarem (později na čas
vedoucím konstruktérem LETu, ředitelem Aerotechniku a ještě později
asi dva roky viceprezidentem Aero Vodochody pro Aero 270).

Prvním náznakem postupně se měnících poměrů nejen v kunovické to-
várně byl odchod kunovického šéfpilota Františka Srnce do nově tvoří-
cího se leteckého oddělení tehdejšího JZD Agrokombinát Slušovice v
srpnu roku 1989. Na velmi ambiciózní plány jeho předsedy Františka
Čuby v Baťovském stylu na poli leteckého podnikání však u nás nebyla
doba a po roce 1990 postupně vzaly za své. Františka Srnce pak v příštích
létech můžeme vídat v leteckých společnostech Cargo Moravia, Air Mo-
ravia, Lusiana, Bemoair, posléze pak ve slovinském Solinairu, kde svou le-
teckou službu ukončil symbolicky po padesáti létech od svých prvních
krůčků ve vzduchu. Koncem srpna roku 2006 oslavil svoje sedmdesáté
narozeniny. František Srnec zalétal skoro dvě stovky L-410, stovky dal-
ších zkušebních letů nepočítaje.

Šéfpilotem LETu, koncernového podniku se na podzim roku 1989 po
odchodu Františka Srnce stal Ing. Vladimír Vlk, řady kunovických zalé-
távačů na přelomu let 1980-1990 opustil Jan Štacha, který se po „eme-
ritním“ plukovníkovi Mrázkovi stal inspektorem SLI pro typ L-39 a navíc
pro L-410. Od počátku roku 1990 nastupuje do Kunovic jako nový zku-
šební pilot Jaromír Novák (1941), kdysi palubní mechanik svazarmov-
ské An-2 v Zábřehu, „práškař“ Slov Airu a pak pilot L-410 společnosti
Vítkovice.



Těžká 90. léta

L-410 se pak ještě vyráběly po celý rok 1990 a zhruba do poloviny roku
následujícího, to už ale většinou jen „na sklad“. Podzim roku 1991 byl ve
znamení velkého propouštění (továrnu opustila více než polovina z do-
savadních pět a půl tisíce zaměstnanců), letecký provoz opustil jeho ve-
doucí, někdejší pilot Václav Palička, jak už bylo výše uvedeno a na jeho
místo nastoupil Stanislav Sklenář, který tuto funkci vykonával až do po-
loviny roku 2009, od roku 2002 také souběžně ve funkci vedoucího zku-
šebního pilota.

Po roce 1990 nastal do jisté míry živelný rozvoj nejrůznějších podni-
katelských leteckých aktivit, které se nemohly vyhnout ani kunovické to-
várně. Pod názvem LET Air se s továrními L-410 (OK-AZB, -ODF, -NZG
a později OK-PDH) provedla řada snad slibně se vyvíjejících komerčních
letů, nicméně k vytvoření samostatné divize, či oddělení nakonec ne-
došlo. LET Air měl na starosti Ing. Miroslav Sedláček (1965), syn už zmí-
něného Miroslava Sedláčka, který v továrně začal létat L-410 jako
obchodní pilot koncem osmdesátých let přibližně v době jako Ing. Jiří
Pískatý. Oba pak získali v roce 1990 kvaliekaci zkušebního pilota, při-
čemž Ing. M. Sedláček byl počátkem roku 1992 krátce kmenovým pří-
slušníkem skupiny zkušebních pilotů. Oba pak odešli z podniku, Ing.
Pískatý v květnu roku 1991 do Moravanu, kde byl později po odchodu
Vladimíra Peroutky ve funkci šéfpilota až do listopadu roku 2000, kdy
odešel k ČSA. Ing. Sedláček v polovině roku 1992 nastoupil k ČSA, kde
jako jeden z prvních začal létat tehdy do služby nově zařazované
ATR-72.

Poslední dva piloti ZVS (Josef Kubela a Ing. Stanislav Staněk) a s nimi
i drtivá většina techniků pak ještě po roce 1990 nějakou dobu „fungo-
vali“ v Kunovicích a nakonec tam ještě zůstal jediný technik Jaroslav
Pokorák. ZVS v Kunovicích tak skončilo takřka symbolicky po padesáti l
etech.

Od roku 1990 do roku 1997 v LETu byli vedoucí zkušební pilot Ing.
Vladimír Vlk, zkušební piloti Stanislav Sklenář, Ing. Miroslav Srnec,
Jaromír Novák, Ing. Jiří Nečas a později na čas Ing. Miroslav Sedláček.
První polovina devadesátých let pro kunovické zkušební i ostatní piloty
znamenala především řadu zahraničních akvizičních cest a dodávacích
letů zákazníkům. S prototypem L-410UVP-E OK-ODF se od roku 1992 lé-
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talo v africkém Djibouti, první posádkou byli Jaromír Novák a Ing. Mi-
roslav Sedláček, pak se tam objevili Ing. Vladimír Vlk a Ing. Jiří Nečas,
poté PhDr. Jozef Tóth a Albert Orlita. Z dalších posádek se Kunovic týkal
už jenom Pavol Ťapuška, přijatý v polovině roku 1992 poněkud neuvá-
ženě vedením továrny bez konzultace s piloty, protože kromě průkazu
obchodního pilota neměl žádné další kvaliekace a musel se teprve vycvičit.

Několik přeletů (dodávací – delivery fight) Atlantiku přes Grónsko do
Jižní Ameriky provedl Ing. Miroslav Srnec (prvenství s L-410 na této trati
měli o pár let dříve Poláci), L-410 se poprvé účastnila singapurského
aerosalonu. Indické ermě Archana bylo dodáno několik L-410, což opět
znamenalo letadla zákazníkovi dodat až na místo. V roce 1994 továrna
dokonce zapůjčuje Archaně L-410 OK-XDI (původně určený pro Státní
letecký útvar) a čtyři piloty (Ing. Miroslav Srnec, Ing. Jiří Nečas, Jaromír
Novák a „vypůjčený“ MUDr. Tomáš Kostrouch).

Zmíněný odchovanec brněnského aeroklubu Ing. Jiří Nečas (1958)
mezitím získal zkušební kvaliekaci a po odchodu Ing. Vladimíra Vlka
a Ing. Miroslava Srnce v roce 1994 se pak stal na dobu 1994 -1995 vedou-
cím zkušebním pilotem.

V září 1992 se Kunovicemi jen „mihl“ Vladimír Kvarda (1954), syn
někdejšího velitele 47. průzkumného leteckého pluku z Milovic, který
byl „odejit“ v roce 1969. Vladimír, mezi přáteli všeobecně známý jako
„Kvéčko“ musel také skončit v roce 1984, živil se všelijak, posléze od roku
1986 také jako práškař na Čmeláku. Od roku 1988 zahájil kariéru zku-
šebního pilota ve VZLÚ a potom v Aero Vodochody, kde působí dodnes.
Ve zmíněném roce 1992 s Ing. Emilem Přádným vypomáhal v Kunovicích
při několika záletech opravovaných letadel.
Ing. Vladimír Vlk pak působí ve společnosti Air Terrex, Aerotec Rothen-
burg a v současné době létá Boeing 737 u Travel Service. Ing. Miroslav
Srnec po odchodu z mateřské továrny působil u společnosti Archana
v Indii, pak létal v Malajsii, kde létal Dash 8. Stal se pak později vedoucím
instruktorem u Fischer Air, působil na Kypru a dnes je možno „v éteru“
jej slýchat jako kapitána z paluby letounu Boeing 777 společnosti Emi-
rates mimo jiné také mezi Dubají a Prahou.

Také Ing. Jiří Nečas opustil kunovickou továrnu, nejprve ke Státnímu
leteckému útvaru a pak ke společnosti Travel Service.
Tento postupný „úprk“ pilotů z letecké továrny, která snad kdysi něco
znamenala, nelze zdůvodnit jenom neutěšenou enanční situací továrny,



rokem 1991 počínaje a prvním konkursem na podzim roku 2000 konče.
Zkušební piloti, jako špičková (a kdysi i špičkově placená) profese byla
a je vždy v zorném poli různých závistivců a to nejen z řad „obyčejných“
zaměstnanců. Jen tak se mohlo stát, že piloti a spolu s nimi celý letecký
provoz a letiště v kunovické továrně od roku 1992 postupně podléhali
výrobnímu náměstkovi, vedoucímu kontroly, přímo řediteli, delší dobu
dokonce vedoucímu cechu, tedy jako každá jiná dílna.

Jaromír Novák, vedoucí zkušební pilot v létech 1995 – 2002, foto A. Orlita

Dalším šéfpilotem – vedoucím zkušebním pilotem kunovické továrny
se tedy v roce 1995 stává Jaromír Novák. Továrna se stále snaží dokon-
čit certiekaci L-610G, třebaže k tomu je potřeba spoustu peněz, jichž se
zoufale nedostává. V té době nastupuje do Kunovic na zhruba roční vý-
pomoc ještě nedávno vedoucí zkušební pilot VZLÚ Ing. Emil Přádný
(1937), v té době už důchodce. E. Přádný byl absolventem legendární
letecké průmyslovky v Praze - Hloubětíně, pak létal jako vojenský pilot
(končil typem Mig-21) v přímé podřízenosti generála Murase. Zlí jazy-
kové říkali, že to byl jeho „osobní“ pilot. Začátkem 70. let působil jako
zkušební pilot v Aero Vodochody a pak ve VZLÚ jako šéfpilot (vedoucí
zkušební pilot).

Albert ORLITA



Několikaleté „námluvy“ LETu s americkou ermou Fairchild nakonec
skončily patem. Jestli to bylo dobře, nebo špatně, je dnes těžko soudit.
Faktem však je, že Fairchild nakonec vstoupil do německého Dornieru,
kde pomohl k transformaci typu Do-328 na proudový Do-328 JET a po-
sléze až téměř k úspěšné realizaci dovedli 70-ti místný Do-728. Firma
však i tak nakonec bohužel skončila v konkurzu, nepomohla ani podpora
německé vlády v mezích zákona. Dnes už ani erma Fairchild neexistuje…

V roce 1998 se do Kunovic vrací Ing. Stanislav Staněk, tentokrát na
místo civilního zkušebního pilota. Továrna je v té době privatizována
vstupem amerického kapitálu ermy Ayres Corporation. V počátcích ame-
rického „panování“ v Kunovicích se pokračovalo v certiekaci L-610G, nic-
méně majitel preferoval vlastní, podle řady odborníků problematický,
projekt Loadmaster. Certiekační lety L-610 (už ale pod novým typovým
označením Ayres 7000) se postupně omezovaly, až byly v roce 2000 za-
staveny docela. O to víc se provedlo akvizičních (propagačních) letů skoro
po celém světě, které však měly problematické výsledky, spíše to asi bylo
zoufalé hledání strategického partnera (přitom právě erma Ayres byla
původně oním strategickým partnerem…). Jednou dokonce „šestset-
desítka“ skončila v zástavě na Maltě. Poslední akviziční cesta byla zahá-
jena „tajným“ odletem v sobotu 1. května 2000 (posádka Sklenář –
Novák) a po prokřižování Jižní Ameriky letoun nakonec deenitivně za-
parkoval v sídle ermy Ayres v Albany, kde snad stojí vybrakované zbytky
onoho druhého prototypu L-610G dodnes. Je to jeden z mála typů leta-
del na světě (možná i jediný), o kterém můžeme dnes už s poněkud hoř-
kou jistotou říci, že přeletěl Atlantik poprvé a zároveň i naposledy…

To všechno se odehrávalo v době, kdy už zaměstnanci kunovické to-
várny několikátý měsíc nedostávali plat. Situace skončila konkursem na
podzim onoho roku, v srpnu roku 2001 byla továrna prodána novému
majiteli. Stala se jím továrna Moravan Otrokovice, resp. její většinová
část Moravan Aeroplanes.

Kunovická továrna začíná působit pod novým názvem Letecké závody
Kunovice, perspektivy se zdály docela dobré, pro laika soudě alespoň
podle četných novinových titulků. Neujasněná situace otrokovického le-
tiště (majetek „zkrachovalého“ Moravanu a.s., ale provozoval jej Mora-
van Aeroplanes a.s.) byla novým kunovickým managementem řešena
snahou převést všechny aktivity, souvisící s letovým provozem, do Ku-
novic. Tam také připravili k zalétání v Otrokovicích rozpracovaný pro-



jekt Z-400 (drak ruského Finista s kanadským kapalinou chlazeným mo-
torem Orenda). Technické obtíže však dovolily jen několik krátkých zku-
šebních letů, které v Kunovicích provedli Ing. Petr Jarocký (1963) a Ing.
Josef Charvát (1953). Zhruba do tohoto období spadá spolupráce zná-
mého bezmotorového akrobata Miloše Ramerta (1963), který v Kunovi-
cích odlétal zkušební program akrobatického L-13AC, zaměřený na
„kopané“ egury. Využití výsledků tohoto programu pak bohužel zaniklo
v šumu a chaosu událostí, které následovaly.

Další široce propagovanou aktivitou byly úvahy vedení Leteckých zá-
vodů o zahájení pravidelné letecké dopravy s letouny L-410 mezi Kuno-
vicemi a Prahou. Za tím účelem byla v roce 2003 založena erma Zlin
Airlines s.r.o, jejímiž zaměstnanci se stali všichni příslušníci dosavadního
leteckého provozu v Kunovicích a leteckého provozu a letecké školy Zli-
nair v Otrokovicích. Vyrobená letadla Moravanu se nadále měla monto-
vat a zalétávat v Kunovicích.

V té době tedy v Kunovicích ve Zlin Airlines s.r.o působili zkušební
piloti Stanislav Sklenář (jednatel zmíněné s.r.o., zkušební pilot a vedoucí
letového provozu), Jaromír Novák (vedoucí zkušební pilot v létech 1995
- 2002), Ing. Stanislav Staněk (zkušební pilot), Ing. Petr Jarocký (vedoucí
zkušební pilot Moravanu), Ing. Josef Charvát (zkušební pilot a instruk-
tor letecké školy), Ing. Blahomír Smetana (1954 - zkušební pilot a in-
struktor letecké školy). Jen velmi krátce tu pobyl olomoucký pilot
Antonín Bezrouk jako instruktor a vedoucí letecké školy, která stejně
vlastně už skoro nefungovala. Je to paradox, letecká škola Zlin Air si udr-
žela svoje oprávnění (jako jediná v republice) od přelomu šedesátých
a sedmdesátých a v devadesátých létech tak měla jistý náskok. Nakonec
však stejně zanikla spolu se Zlin Airlines s.r.o. v první polovině roku
2004.

Ze všech plánů tak nakonec sešlo a jedním z mála „přínosů“ Zlin Air-
lines oproti mateřské továrně bylo, že zpožděné výplaty dostávali jeho
zaměstnanci ještě později…
Vedoucím zkušebním pilotem se od roku 2002 stává Stanislav Sklenář.
Na přelomu let 2003/2004 nastal čas „lámání chleba“. V lednu tohoto
roku odešel k ČSA Ing. Petr Jarocký, následující měsíc Ing. Stanislav Sta-
něk ke společnosti Silver Air. Začalo se proslýchat, že ve věci pravidelné
dopravy z Kunovic se něco začíná hýbat, na letišti se často objevoval
známý zlínský podnikatel Roman Vaškůj. Dokonce začaly nutné úpravy
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odbavovací haly, naposledy přestavované v roce 2000 pro ubytování ame-
rického ředitele Turnera Bostvicka (pro letecký úřad ale deklarované jako
ubytovna pro posádky). Letecké závody „šly“ do konkurzu a tím také Zlin
Airlines. Tím okamžikem odchází Ing. Charvát a Ing. Smetana zpět do
Otrokovic (což mimochodem vůbec neměli jednoduché, ale to je jiná
otázka, s tímto článkem nesouvisející). Většina zaměstnanců kunovic-
kého letiště dostala místo v Discovery Travel, která na letišti v Kunovi-
cích zahájila naplno přípravy k rozběhu pravidelné dopravy s letouny
Bae-146. Těch, kteří tomu věřili, nebylo mnoho, nicméně od června 2004
byla pravidelná a charterová doprava skutečně zahájena, což vydrželo půl
roku.

Bylo to heroické (?) období, kdy velká část lidí ze sebe vydala maximum
a jednu dobu se dokonce zdálo, že by to mohlo fungovat.

Z celé sestavy zkušebních pilotů zůstal už jen Stanislav Sklenář, pro-
tože Jaromír Novák již nějakou dobu předtím přestal létat ze zdravot-
ních důvodů. V případě záletu L-410 bylo nutno využít i externích pilotů
na smlouvu, což v tomto případě byl většinou Ing. Svatopluk Vlček. Pro
potřeby továrny získal také zkušební kvaliekaci pro větroně mechanik
OTS a bezmotorový pilot Jaroslav Pekárek ml. (1975), který ji začal vy-
užívat pro zálety větroňů po opravách.

Nové začátky

V lednu roku 2005 je poměrně nečekaně vyhlášen konkurs na Disco-
very Travel a čas jakoby se vrátil skoro o rok nazpět. Ti, kteří neodešli,
vzal správce konkurzní podstaty po jistém váhání zpět do továrny. Pokud
se týká stavu zkušebních pilotů, všechno zůstává stejné i po prodeji to-
várny pražské ermě PAMCO a jejím přejmenování na LET Aircraft Indu-
stries s tím, že pro zálety L-410 ke Stanislavu Sklenářovi jako stálému
zaměstnanci a Ing. Svatoplukovi Vlčkovi na smlouvu přibyl další pilot na
smlouvu Vladimír Flégr (1952), známější spíše pod přezdívkou Piges.
Tento pilot prošel pestrou cestou od instruktora na L-29 v Košicích přes
dopravní pluk v Mošnově, zalétávače v Leteckých opravnách Trenčín až
po řadu dalších českých a slovenských společností – Olimex Přerov, Slo-
venské aerolínie, Job air, Van air. Zkušebním pilotem na smlouvu je také
„staronový“ Ing. Stanislav Staněk. Od roku 2007 v Aircraft Industries
a.s. občas působí PhDr. Jozef Tóth (1939), v minulosti vojenský pilot



a jednu dobu ředitel letového inspektorátu Státní letecké inspekce, zku-
šební pilot VZLÚ Praha Letňany, dopravní pilot Silver air a dalších spo-
lečností. Kromě zkušebních letů je též využíván pro přelety letadel
zákazníkům.

Zpočátku se montují jednotlivé nové letouny, nebo provádějí revize,
či přestavby na L-410UVP-E20. Z tohoto období odešlo několik letadel do
Brazílie, Afriky, Jižní Korei a do dalších států.

S odstupem dvaceti let kunovická továrna opět dodává letadla L-410
do Ruska. Nejsou to samozřejmě takové počty kusů, jako tenkrát, nako-
nec už ani ta továrna není, jako bývala. V té souvislosti bylo nutno typ
L-410UVP-E20 certiekovat podle soudobých ruských předpisů a proto
bylo v Kunovicích (kromě řady administrativních úkonů) provedeno ně-
kolik certiekačních letů, které se St. Sklenářem létal zkušební pilot GOS
NII GA Jurij Kabanov.

V listopadu 2010 se na ku-
novické letiště vrací Ing. Petr
Jarocký do funkce zkušeb-
ního pilota, čímž se počet
lidí s touto kvaliekací, trvale
zaměstnaných v továrně,
zvyšuje na dva. Jen dávnou
vzpomínkou zůstává období,
kdy v polovině osmdesátých
let jich bylo pět… Ing. Petr
Jarocký, rodák z Uh. Hra-
diště, začínal v roce 1979
jako pilot větroňů v kunovic-
kém aeroklubu, absolvoval
VŠD Žilina (1982-86) s prů-
kazem obchodního pilota
v kapse. V létech 1988 -
1992 se živil jako „práškař“
a jako „hobby“ měl leteckou
akrobacii ve Středisku vr-
cholového sportu v Mor.
Třebové v průběhu devade-
sátých let. Zúčastnil se dva-

Zkušební piloti Ing. Petr Jarocký (vlevo)
a Ing. Svatopluk Vlček, foto A. Orlita
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krát mistrovství Evropy (Maďarsko a Slovinsko) a mistrovství světa druž-
stev.

V roce 1992 nastoupil do otrokovického Moravanu jako zkušební pilot
a po odchodu Ing. Jiřího Pískatého tam byl vedoucím zkušebním pilo-
tem. V létech 2004 až 2010 létal u ČSA a od 1. listopadu 2010 je zamě-
stnancem Aircraft Industries, a.s. Kunovice jako zkušební pilot. Za
zmínku stojí, že jeho manželka, Ing. Ivana Jarocká, držitelka pilotního
průkazu PPL, je dcera někdejšího legendárního vodochodského zkušeb-
ního pilota Ing. Juraje Šouce. V současné době pracuje na letové zkušebně
ermy Czech sport aircraft, která má nyní sídlo v bývalém areálu LETu
v Kunovicích.

Šéfpilot Stanislav Sklenář při dodávacím letu zahraničnímu zákazníkovi, foto A. Orlita

Vedoucí zkušební pilot ermy Aircraft Industries, a.s. Stanislav Sklenář
se v lednu roku 2012 dožil 70 let.

V jeho letových zápisnících by bylo možno najít 289 zalétaných nových
L-410 ve funkci velitele letadla, první z nich byla L-410M v.č. 780903



v dubnu 1978, zatím poslední to byla L-410UVP-E20 v.č. 2810 OK-SBA,
zalétaná 15. března 2012. Kdybychom chtěli spočítat všechny jeho zku-
šební lety, byly by jich tisíce. Kromě továrních letadel se podílel na zalé-
távání i v jiných organizacích. Byly to letouny Raven v Aerotechniku,
VUT-100 Cobra tamtéž, VUT-01 ve VUT Brno, replika Tatra 101 ve Slo-
váckém aeroklubu a další.

V létech 1991 až 2009 byl Stanislav Sklenář rovněž ve funkci vedou-
cího letového provozu a letiště. Na svém kontě má rovněž řadu dlouhých
a náročných dodávacích a předváděcích letů, s L-410, nebo L-610 na-
vštívil Severní i Jižní Ameriku, Austrálii, Japonsko, Jižní Koreu, Afriku
a dnes už naprosto nezjistitelné množství sovětských/ruských a „post-
sovětských“ letišť od Jakutska, Kamčatky přes pobaltské státy až po Sibiř.

To je tedy bezmála pětasedmdesátiletá historie zalétávacích a zkušeb-
ních letů na kunovickém letišti, ale především pilotů, kteří je prováděli.
Původně měl autor v úmyslu do celého výčtu a historie zahrnout i zku-
šební piloty ermy Aerotechnik, resp. Evektor Aerotechnik a Slováckého
aeroklubu, rozsah již tak obsáhlého článku by se však neúměrně zvětšil.
Na toto téma proto snad až jindy, případně někdo jiný. V těchto řádkách
jsem se v žádném případě nechtěl zabývat tím, co bude, ale spíše vzpo-
menout všechny piloty, kteří se zkušebním létáním „ve fabrice“ měli něco
společného. Není to historická práce, to čeká na profesionálního histo-
rika, pokud tedy ovšem tato problematika v budoucnu bude vůbec ně-
koho zajímat. Já jsem se k sepsání těchto řádek rozhodl především proto,
že jsem po značnou část tu popisovaného období byl „u toho“ a nechtěl
jsem, aby to zavál prach zapomenutí. Stejně mám ale pocit, že ke zpra-
cování podobné problematiky u ostatních našich továren ve většině pří-
padů už asi bohužel nedojde…

říjen 2006 – duben 2012
Albert Orlita
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Přílohy:

Tabulky prvních vzletů a záletů nových L-410

Typ Název Výrobní Datum Pozn. Posádka
číslo značka

C-11 170101 29.10.1953 Miloslav Šmídt

L-200 Morava XL-001 9.4.1957 300 Ladislav Šváb

L-13 Blaník 170101 30.12.1958 OK-61 Ladislav Šváb

L-29 Delfín 390417 9.4.1963 0417 Ing. František Svinka
Vladimír Vlk

Z-37 Čmelák 001 29.6.1963 OK-60 Vladimír Vlk
OK-SJB

XZ-37T Čmelák Turbo 01 3.9.1981 OK-146 František Srnec

L-13J Blaník 170106 26.3.1968 OK-9821 Ing. František Svinka

XL-410 Turbolet 001 16.4.1969 OK-60 Ing. František Svinka
Vladimír Vlk

L-410 Turbolet 00-02 10.12.1970 OK-178 Ing. František Svinka
František Srnec

L-410A Turbolet 720103 4.3.1972 OK-174 Ing. František Svinka
František Srnec

L-410AF Turbolet 740303 4.5.1974 OK-146 František Srnec
HA-YFA Vladimír Vlk

L-410AB Turbolet 00-02 1.7.1975 OK-AZB ??

L-410M Turbolet 730206 30.11.1973 Vladimír Vlk
Ing. František Svinka

L-410MA Turbolet 730207 25.2.1982 OK-DZA ??

L-410MU Turbolet 780901 13.9.1978 OK-178 Stanislav Sklenář
(CCCP-67250) Ing. František Svinka

L-410UVP Turbolet X01 1.11.1976 OK-166 Vladimír Vlk
OK-030 Ing. František Svinka



L-410T Turbolet 820926 8.11.1982 0926 František Srnec
Ing. František Svinka

L-410FG Turbolet 841203 30.6.1984 OK-168 Stanislav Sklenář
Ing. Vladimír Vlk

L-410UVP-E Turbolet 841324 30.12.1984 OK-170 František Srnec
Stanislav Sklenář

L-410UVP-E20 Turbolet 851334 25.6.1990 OK-120 Ing. Vladimír Vlk
OK-PZH, -PDH Stanislav Sklenář

L-23 Super Blaník X02 13.5.1988 OK-126 Stanislav Sklenář

L-610M X01 28.12.1988 OK-130 František Srnec
Stanislav Sklenář

ULM-1 Gryf X01 17.4.1989 OK-122 Stanislav Sklenář

L-33 Sólo X02 3.7.1992 OK-120 Stanislav Sklenář

L-610G 920102 18.12.1992 OK-136 Ing. Vladimír Vlk
Ing. Miroslav Srnec

L-420 922729A 10.11.1993 OK-150 Ing. Miroslav Srnec
Jaromír Novák

L-13AC X01 9.7.1997 OK-7901 Stanislav Sklenář

Prameny:

1. Publikace a články autora
2. Ing. Jan Krumbach: Půlstoletí letecké výroby v Kunovicích, vydání I.,

Nadas Praha 1987
3. letové knihy n.p. LET
4. Poznámky z rozhovorů Ladislav Šváb, Josef Skorka, Ota Macháček,

Miroslav Sedláček
5. časopisy Křídla Vlasti, Letectví+kosmonautika, Aero Hobby
6. Marek Švancara: „Úspěch československých letců na IV. mezinárodním

mítinku v Curychu v roce 1937“ - bakalářská diplomová práce, Masa-
rykova univerzita Brno, Filozoecká fakulta, Historický ústav

7. Ing. Ivo Pujman, sbírka fotograeí
8. Albert Orlita: Soukromé poznámky, výpisky, vzpomínky a archiválie
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Zkratky, použité v textu:

ACC Area Control Centre – Oblastní středisko řízení letového
provozu

AFIS Letištní letetecká informační služba
Aircraft
spotter Nadšenec fotografující letadla, většinou v blízkosti letišť,

nebo na nich
AK aeroklub
APP Approach control – přibližovací středisko řízení
CPL Commercial pilot (obchodní pilot)
GOS NII GA Gosudarstvennyj naučno-isledovatelskij institut

graždanskoj aviacii v Moskvě
LAA Letecká amatérská asociace – organizace zastřešující mimo

jiné sportovní létající zařízení
MNO Ministerstvo národní obrany
NADAS Nakladatelství dopravy a spojů
OKV Odbor kvality výroby
OLO Odbor letového ověřování (radionavigačních prostředků

a souvisejících postupů)
OLZ Osvědčení o letové způsobilosti vydávané Úřadem pro

civilní letectví (dříve SLI)
OTS Obchodně technické služby
PPL Private Pilot – soukromý pilot (dříve sportovní pilot)
REAS Nástupnická erma Slov airu v Brně - leteckochemická činnost
SLI Státní letecká inspekce
Svazarm Svaz pro spolupráci s armádou – branná organizace, pod

kterou spadaly letecké sporty
TI SLI Technický inspektorát SLI
TOR Technicko-organizační rozvoj
TWR Tower – letištní řídící věž
ÚCL Úřad pro civilní letectví (nástupnická organizace SLI)
VKZ Velká kontrolní zkouška
VOŠLM Vyšší odborná škola leteckých mechaniků Liberec
VŠD Vysoká škola dopravní Žilina
VZLÚ Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha Letňany
ZVS Zástupce vojenské správy



pplk. let. v.v. Jaromír „Chachar“ PALEČNÝ

Nar. 9. 2. 1933, inspektor
letecké střelby 11. slp.
Létal od 1952 do 1977,
na typech C-5 Trener,
C-2 Arado, Me-109,
MiG-15, 17, 19, 21, Jak-11,
L-29 Delfín, nalétal celkem
2500 hod.

JAK JSEM „ROZLÁMAL“ DEVATENÁCTKU

Stalo se to v přeškolovacím kurzu na MiG – 19S někdy v roce 1958.
Byl to můj asi desátý let na tomto vynikajícím stroji a plnil jsem dle osno-
vy BP úkol jednoduché pilotáže ve velké výšce, což představovalo tréno-
vat ostré zatáčky, sestupné a vzestupné spirály a střemhlavé lety ve výšce
7 až 10 tisíc metrů. Počasí bylo vynikající, 3/8 vysoké oblačnosti a velmi
dobrá dohlednost. Nastoupal jsem na forsážní režim do stanovené výšky
a začal plnit stanovený úkol. A pak se to stalo. Prováděl jsem klesavou
spirálu s poměrně velkým náklonem a dosti „utaženou“, ale ne zas tolik,
abych v důsledku přetížení ztratil vědomí (tyto úkoly se tehdy plnily bez
anti g kalhot). Ačkoliv jsem si dával velký pozor, přesto jsem najednou
„usnul“ jako špalek. Neřízený letoun klesal z výšky 8000 m do 3 tisíc, tam
jsem opět nabyl vědomí. Byl jsem značně vyděšen z této nebezpečné udá-
losti, rychle jsem ji začal řešit tak, že jsem sundal kyslíkovou masku do-
mnívaje se, že jsem se nadýchal zkaženého kyslíku. Při dalším horečném
pátrání jsem pohlédl na g metr a najednou mi bylo vše naprosto jasné,
usnul jsem v důsledku velkého přetížení, g metr ukazoval 12,5 g (byl
prostě v poloze „nadoraz“) a záporné přetížení vykazovalo – 4g.

Po přistání jsem vše ohlásil veliteli pluku, který stanovil vyšetřovací
komisi. Ta došla k závěru, že došlo k závadě na ARU 2A, pro nezasvěcené
na přístroji, který na základě rychlosti a výšky letu automaticky stavěl
v systému řízení stabilizátoru rameno do optimální polohy. Závada měla

pplk. let. v.v. Jaromír „Chachar“ PALEČNÝ



tedy spočívat v tom, že po skokovém přestavení ramene do polohy „velké
rameno“ došlo k prudkému zvýšení přetížení na 10 g a více. To samoz-
řejmě nezůstalo bez následků, letoun byl znivelizován a bylozjištěno, že
křídla vykazují deformace v rozsahu asi 4 cm nahoru a stabilizátor v opač-
ném směru.
Na ARU 2A se sice závada už znovu neobjevila, přesto bylo vyměněno za
nové.

MiG-19, dvoumotorový stíhací a přepadový letoun pro každé počasí.
Dosahoval rychlosti až 1,33 Mach.

Dostup 17 600 m. Do služby zařazen v roce 1954, v našem letectvu od r. 1958.

Přes tyto zjištěné závady a hlavně deformování křídel a stabilizátoru
komise rozhodla, že letoun je schopen dalšího provozu. Došlo ale k tomu,
co se dalo očekávat, nikdo z pilotů nechtěl na tomto letounu létat a tak
inženýrská služba „převelela“ letoun do Líní. Tam nějakou dobu létal, ale
situace se opakovala, línští piloti se dozvěděli pravdu o tomto letounu
a odmítli rovněž na něm létat. Nečekaně jsem se s touto mašinou setkal
později ještě jednou. V roce 1964 jsem byl v Košicích v desetiměsíčním
kurzu velitelů letek a tam jsem k svému úžasu objevil „svou“ devate-
náctku na nádvoří učiliště, stála na betonových podstavcích s hrdě zved-
nutou přídí k nebi.

Po mnoha létech od této události, to jsem už létal delší dobu na „jed-
nadvacítce“, jsem se zúčastnil přednášky Zdeňka Volemana, tehdejšího



inspektora techniky pilotáže armády PVOS (protivzdušné obrany státu),
o aerodynamickém jevu, zvaném samovolné vzepětí. Ten spočívá v tom,
že při prudkém přitažení řídicí páky dojde k utržení proudnic vzduchu ze
zadní části proelu křídla a tím k prudkému posunutí neutrálního bodu
(působiště vztlakové síly) směrem k těžišti letounu, což má za následek
samovolné vzepětí a vznik následné havarijní situace. Okamžitě mi došlo,
že Zdenda popisuje přesně to, co se mi stalo před mnoha lety na „deva-
tenáctce“. Toto zjištění jsem si nechal samozřejmě pro sebe, nebylo se
čím chlubit a já jen s úzkostí sledoval obličeje kamarádů, jestli někoho
napadne to samé co mně. Nenapadlo, a proto celá tato událost deeni-
tivně upadla v zapomnění.

pplk. let. v.v. Jaromír „Chachar“ PALEČNÝ





pplk. let. v.v. Josef PAVLÍK

Plk. let. v.v. Ing. Josef PAVLÍK

Sloužil v čs. letectvu 1948 – 1985.
Nalétal 2500 hodin
Čestný předseda Svazu letců ČR

OBYČEJNÝ LET
Poprvé uveřejněno v časopisu L+K 78

Mechanik mi zavřel kabinu. Teď už nemám přímý styk s okolním svě-
tem. Dělí mne od něj sice jen několikamilimetrová stěna z plexiskla, ale
dělí. Všechny zvuky zvenku zjemněly. Kontroluji kabinu zleva doprava. Je
to stará, osvědčená praxe, navyklý systém prohlídky. Laik by sotva od-
hadl, jak hodně na tom záleží. Všechny spínače mám před očima jako na
dlani. Celou řadu jich už zapnul technik letounu. Věřím mu, přesto však
je nutné všechno znovu zkontrolovat. Ověřit si. Zjistit tlaky vzduchu,
kyslíku – ano, ukazatele hodnot mají správné polohy.

Tak můžeme spouštět. Bože, kolikrát už jen jsem to za těch osmadva-
cet let zažil …. Kolikrát jsem se soukal napřed po křídle a pak po malém
žebříčku do kabiny, která pro mne znamená celý svět ?! Tak tedy : znovu
mi budou přístroje signalizovat všechno, co bude pro mne a pro můj stroj
životně důležité a moje pokyny budou převádět a registrovat s neomyl-
nou přesností. Je to tak dobře. Já je za to budu plně respektovat.

Stisknu tlačítko vysílače: „Povolte spouštění!“ „Povoluji!“
Panel spouštění splnil svou funkci – tisíce kilogramů tahu, spoutaných

v motoru, se pustilo do monotónní práce. Do pohybu se daly ručičky dal-
ších přístrojů. Potvrzují, že začaly pracovat systémy, nezbytné pro čin-
nost teď už probuzeného mechanizmu, který za několik okamžiků
vzlétne do vzdušného prostoru.

Teď se můj letoun chvěje, snad nedočkavostí, špalky pod koly jen tak-
tak udrží nesmírnou sílu, kterou je schopen vyvinout.

Dostat několik tun vysoce organizovaného materiálu do vzduchu není
však jednoduché. Je nutná další, už bůhví kolikátá kontrola. Všechny ru-
čičky ukazují správné a odpovídající hodnoty. I tato kontrola dokazuje, že
je vše v pořádku. Ještě klapky na patnáct, čtyřicet pět stupňů, brzdicí
štíty, je to dobré.

Tak jedeme. „Povolte pojíždět !“ „Povoluji na předběžný start !“ „Rozumím!“



Mechanici odstranili špalky od kol. Odbrzďuji, přidávám plyn a vzá-
pětí znovu zabrzdím. Ano, brzdy jsou v pořádku. Pár zatáček při pojíž-
dění. „Povolte na dráhu !“ „Povoluji !“

Od křídel poodstoupili dva technici, kteří bezprostředně před vzletem
ještě jednou zkontrolovali celý letoun. A už je přede mnou ta stará známá
vzletová dráha s typickými černými pruhy – stopami tisícovek přistání.
Vydávám se po ní. „Povolte vzlet !“ „Povoluji !“

Plný plyn, motor na plné otáčky. Povoluji brzdy. Stiskl jsem stopky
a ty začínají odměřovat čas. Čas modrého života, nebo chcete-li života
v modrém. Zabouří přídavné spalování. Motor ze sebe vydává maximum.
Možná až příliš pro mne - človíčka, který sedí v malé kabině a ovládá jej
levou rukou, ne však v přeneseném slova smyslu. Zrychlení tlačí záda do
sedačky, několik stisknutí brzdy spolu s vyšlápnutím usměrní příď le-
tounu se šípem Pitotovy trubice na zvolený bod horizontu. A pak už jsou
brzdy zbytečné, letoun reaguje na sebemenší výchylku směrového kor-
midla.

Pozorovatelé na zemi vidí dlouhý ohnivý chvost výfukových plynů.
Zrychlení je stále větší. Letoun je poslušný a převádí každý pohyb mých
nohou ve směru vzletu. Je to tak lepší, přece jen jsem zvyklý na směrové
řízení kormidlem než brzdami. Pohled na rychloměr, už je třeba přitáh-
nout a zvednout příďový podvozek. Je to otázka zlomku sekundy a příď
se zvedá nad horizont, jedna třetina Pitotky nad něj. Rychlost se stále
zvyšuje, teď už ji nemusím sledovat. Letoun už je schopen sám pokračo-
vat po vzdušné cestě, ještě pár klepnutí podvozku o betonovou dráhu
a letíme.

Dnes se to zdá samozřejmé, ale kolik lidských generací o tomto okam-
žiku a létání vůbec snilo, kolik nápadů, utopií a konečně i reálných po-
kusů tomuto, dnes samozřejmému, faktu předcházelo. Já vím, dnes je
i to překonáno. Člověk létá dokonce do vesmíru.

Tak jsme spolu opět ve vzduchu – stroj, s nímž jsem srostlý, a já. Změ-
nil jsem polohu páky ovládání podvozku. Tři zelená světélka zhasla a se
známými údery se rozsvítila tři červená. Za několik okamžiků je třeba
zavřít klapky, které usnadňovaly vzlet několikatunovému kolosu, a zkon-
trolovat, zda červené světélko potvrzuje, že jsou v nulové poloze.

Rychlost díky přídavnému spalování narůstá velmi rychle. Ocelový
dravec se probudil a je ve svém živlu. Má tolik síly, že by pokračoval ve
zrychlování až by se sám zničil. Vypínám přídavné spalování. Myslím si



– schovej si tu svou nadbytečnou sílu na dobu a výšku, kde ji budeš po-
třebovat. Malé trhnutí, otáčky motoru se ustálily, ručička rychloměru
znehybněla na určené hodnotě.

Kontroluji všechny přístroje a systémy. Vše jak má být. Lehce vychy-
luji křidélka doleva a doprava. Také umělý horizont je v pořádku a po-
slušně zaznamenává změnu polohy letounu. Tak to by bylo prozatím
všechno !

Rychle se přibližuje spodní vrstva oblačnosti. Letmým pohledem na
výškoměr zjišťuji, že je v té výšce, jakou udal meteorolog ve své předpo-
vědi. Denní světlo potemnělo. Letoun vlétl do mraků. Ještě před tím jsem
upřel pohled na umělý horizont. Teď mne povede. Nesmím s ním ztratit
kontakt. Tvoříme spolu systém, v němž nahrazuje moje smysly.

Podél letounu se ženou cáry mraků, pomalu se jejich mléčná barva
mění v olovnatou šeď. V kabině se setmělo a na letoun začíná působit
turbulence. Vše se chvěje. Střídání vzestupných a sestupných vzdušných
proudů se promítá do střídavého cyklického zatěžování konstrukce. Čím
je větší rychlost letounu, tím jsou údery prudší. Tak to jsme asi napíchli
kumulus. Ten krásný mrak, který na jaře a v létě mnozí ze země tolik ob-
divují. Byl schován ve vrstevnatých mracích. Na pozadí modré oblohy se
zvolna sune další mrak bizarního tvaru. Příroda si okolo nás opravdu za-
hýřila – není krásnější a jasnější bílé barvy, než jakou má tento sluncem
ozářený mrak v pozdním jaru.

Létání v těchto mracích však není žádným požitkem. V jejich starších
bratřích, tak zvaných kumulonimbech, je dokonce zakázáno. Proč ? To je
nasnadě: tyto bouřkové mraky dokážou nejen udělat spoušť na zemi, ale
umí pocuchat i letoun. A to neuvažuji o obrovském elektrickém náboji,
který obsahují a který kovovému vetřelci, pohybujícímu se v něm spolu
s nepatrným človíčkem, není zrovna příznivě nakloněn.

Okolní mraky dále černaly a pohlcovaly stále více denního světla. Na
letoun zabubnovaly kroupy. Opravdu se ten mrak náležitě předvádí ! Ne-
vynechává nic. Je tomu přesně tak, jak uvádí literatura, kterou jsem dych-
tivě čítával, když jsem začínal. Pak jsem to mnohokrát poznal na vlastní
kůži. Ani dnes jsem se tomu nevyhnul. Turbulence je ještě větší. Pří-
stroje však přes občasné výchylky oscilují kolem správných hodnot, umělý
horizont spolehlivě ukazuje polohu letounu. Začínám točit na přívodnou
radiostanici letiště. Zlatá ručička, ukazující směr k ní, se zvolna blíží na-
horu. Ano, teď letím správným směrem. Řídím letoun podle přístrojů
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opatrně, jemnými, avšak pevnými pohyby. Srovnávám letoun podle umě-
lého horizontu. Světlejší mraky a menší turbulence jsou neklamnými
známkami, že brzy uvidíme slunce.

Náhle jsem vyletěl z mraků a ocitl se pod obrovskou, nádherně modrou
kopulí oblohy s bílými šmouhami, hebkým krajkovím vysokých oblaků,
složených z ledových krystalků. Jsou jakoby opálové, a když se jimi pro-
létává, vytvářejí sluneční paprsky na lomu krystalků ledu jakousi zvláštní
bledou duhu.

Ohlížím se. No ano, samozřejmě – bíle se třpytící kumulek musel být
zrovna na místě, kam jsem po vzletu musel vystoupat. Jinde je horní hra-
nice mraků s malými šedivými průrvami skoro zarovnaná. Vpředu na skle
jsou ještě malé zbytky námrazy, avšak na slunci rychle tají. Dívám se na
náběžné hrany křídel – jsou hladké, žádná námraza.

Zlatá ručička radiokompasu se zachvěla, rozkývala a zvolna se obrací
na 180°. „Prošel jsem dálnou, nasazuji na kurs, výška čtyři tisíce dvě stě
metrů.“ Oblastní dispečerská služba potvrzuje příjem. Mohu opustit své
rodné letiště. Přelaďuji radiokompas na frekvenci přívodní radiostanice
letiště blízko hlavního města. Poslechnu si signál – krátká-dlouhá-krátká
… Souhlasí.

Zlatá ručička radiokompasu začala znovu cestovat k horní značce. Ne-
bude to dlouho trvat a budu na místě. Čas, potřebný k dosažení vzdále-
ného cíle, se v tomto stroji počítá pouze na minuty. Do kabiny svítí
slunce, jsem prakticky ve výšce největších alpských velikánů. Dívám se
opět nahoru. Vždycky nám připomínali, a my teď totéž připomínáme těm
mladším, že stíhače má po přistání vždycky bolet za krkem. Je to záko-
nitý důsledek neustálého pozorování okolí, protože pořád pro nás platí
zásada – vidět, ale nebýt viděn. A bude platit navzdory všem moderním
zbraním, raketám s velkým doletem, navádění na cíl pomocí radioloká-
torů, pokud bude v kabině stíhacího letounu rozhodovat pilot. Já a mí
vrstevníci se sice možná nové techniky – bojových letounů ovládaných
ze země – dočkáme, avšak určitě dosloužíme na strojích, které dnes pro-
žívají renesanci těch starých známých „psích soubojů z časů našeho zná-
mého Bigglese z první světové války, kterým teď hrdě říkáme
„manévrový vzdušný boj“, A právě proto musí mít pilot stíhacího letounu
oči na stopkách.

Vida, tamhle nahoře letí nějaký dopravák, podle stopy čtyřmotorový,
ve výšce tak deset tisíc metrů. A zleva zezadu píšou dva body trochu méně



– jsou tedy výše. Zřejmě nacvičují přepad. V jejich výšce je už nebe tmavě
modré až ealové a za šera tam můžeš vidět i hvězdy. Kolikrát jsem byl na
jejich místě, kolikrát jsem vyhodnocoval, zda byl cíl zničen a učil jiné zá-
sadám této přesné a náročné činnosti stíhacího pilota při přepadu cíle ve
stratosféře ? Ale to je teď vedlejší.

Jsem nad otočným bodem. Letiště povoluje vstup do prostoru, udává
výšku odletu od přívodné radiostanice, rozpočtový úhel a čas. Ručička ra-
diokompasu zopakovala svou cestu přes polovinu kruhu. Stiskl jsem
stopky. Přede mnou, asi tak ve dvou tisících, jsou stále mraky, zahalující
hlavní město a u něho letiště s betonovou plochou. Tam se pokorně set-
kám se zemí.

Všechno je v pořádku. Zatáčím do přistávacího směru. Zmenšuji rych-
lost, vysouvám podvozek. Barva tří kontrolek mi dává symbolickou ze-
lenou na přistání. Dávám malé klapky. Letoun zvolna přechází do režimu,
který mu už plně nevyhovuje, ale podřizuje se. Jsem už zase v mracích.
Vím, kde je jejich spodní hranice.

Na obrazovce přistávacího lokátoru dole na zemi se promítám jako
malý, světlý, pohybující se bod.

„Pět stupňů doleva !“ Hlídají mne. „Výška správná !“
Je to dobrý pocit, když člověk ví, že se o něho někdo na zemi stará

a vede ho. Snad to je v člověku zakořeněno od dětství, kdy nad každým
jeho krokem bděla matka. A já měl moc dobrou mámu ….

Chlapci dole to se mnou mají dnes jednodušší, protože povětrnostní
podmínky jsou vcelku dobré. Jejich práci pilot nejvíc ocení, když se z ja-
kýchkoli příčin let zkomplikuje. Říká se – nahoru můžeš, dolů musíš.
Jenže někdy se jde nahoru za dobrých, ale dolů už za hodně špatných
podmínek. A pak má sebemenší pokyn k opravě kursu nebo výšky cenu
zlata. Je vždycky zač jim poděkovat.

Pár cárů mraků a jsem z toho venku. Současně opět přepadává ručička
radiokompasu. A už vidím letiště. Zatím mne od něho ještě dělí pár kilo-
metrů, ale převedeno na čas je to jen několik sekund. Dávám plné klapky,
otáčky motoru jsou poměrně vysoké. Aerodynamicky čistý letoun se změ-
nil v brouka se zakřivenými krovkami. Rychlost opadá. Až dosáhne
správné hodnoty pro přiblížení k letišti, zasáhnu.

Ze země dostávám poslední pokyny o směru a síle větru. Vzhledem
k bočnímu větru upravuji směr. Letoun je trochu línější, ale jde to bez
potíží.

pplk. let. v.v. Josef PAVLÍK



Přitažení řídící páky je poslední fází letu, Příď letounu se zvedá a já
podle zkušenosti vím, že je v takové poloze, v jaké má být. Vteřinka če-
kání, než pneumatiky spolu s tlumiči splní své poslání. Hlavní podvoz-
ková kola se dotkla betonu a zanechávají na něm své stopy. Přede mnou
jsou ještě dva kilometry betonového pásu. Také přední podvozkové kolo
je už na zemi. Za mým letounem se pyšně vypjal vrchlík brzdicího pa-
dáku. Vlastně bych se obešel i bez něj. Rychlost se teď rapidně snižuje. Pár
nevítaných vran, zvyklých na letištní ruch, se neochotně zvedlo a zamí-
řilo do jiných končin. Přes dráhu čile přeběhl zajíc. Zatra – je to smůla,
nebo přináší smůlu jen černá kočka ?

Na odstavné ploše mne už čekají. Opisuji podle pokynů technika
okruh, zabrzdil jsem a vypínám motor. Poslouchám, jak se otáčky sni-
žují, až motor deenitivně umlká. Trvá to přes minutu.

Pak nastává klid. Slyším zase hlasy zvenku, otevírám kabinu. Jsem
znovu mezi svými na zemi a můj letoun má před sebou velkou technic-
kou prohlídku, na kterou jsem ho přivezl.



plk. let. v.v. Ing. Oldřich PELČÁK

Plk. Ing. Oldřich Pelčák, se narodil v r. 1943
ve Zlíně. Otec Oldřich pracoval v podniku
Fatra Napajedla a ve Výzkumném ústavu
gumárenské technologie ve Zlíně. Matka
redaktorka okresních novin v Hodoníně a
poté dramaturg ČT Brno. Oldřich je nejstarší
ze čtyř dětí.
Základní školu vychodil v Kyjově, průmyslo-
vou školu strojnickou v Uherském Hradišti. Po
maturitě a absolvování leteckého výcviku
v kunovickém aeroklubu, nastoupil v září
1962 do Leteckého učiliště Košice, které
ukončil v r. 1965 jako poručík stíhacího le-
tectva.
Sloužil na letištích Piešťany a Žatec, v roce 1976 ukončil studium na letecké aka-
demii J.A.Gagarina v Moninu (Rusko) a v roce 1976-1978 absolvoval kosmonau-
tický výcvik ve Hvězdném městečku (Rusko).
Létal na mnoha typech stíhacích letounů a prototypu dopravního letadla L-610
s celkovým náletem 3 500 hodin. Letecká služba bez katapultáže, pouze 2 x viděl
svůj životní film při řešení krizové situace (s MiG-21 na letecké střelnici a L-610 při
poruše řízení za letu v malé výšce 100 m).
Je v důchodu, bydlí v Praze-Újezdě nad Lesy v rodinném domku. Otec 4 dětí:
Oldřicha, Miloše, Hany a Lucie. Nejstarší, Oldřich, se „potatil“ a létá u letecké spo-
lečnosti.
Záliby: myslivost, chalupa, fotografování

Fotograee autora z r. 2008 při on-
line rozhovoru

k 30. výročí letu čs.
kosmonauta Vladimíra Remka
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OD MLADŠÍHO PILOTA KE HVĚZDÁM

Úvod

Narodil jsem se v roce 1943 ve Zlíně. V této době, kdy v Čechách a na
Moravě vládl říšský protektorát, kdy moje babička z maminčiny strany si
nebyla ničím jista, protože gestapo v Kaunicových kolejích v Brně po-
pravilo za odbojovou činnost jejího manžela, jsme bydleli v Napajed-
lích.Rodiče pracovali v továrně Fatra a mé vzpomínky z této doby jsou
spíše fotograee z rodinného alba. Když skončila válka, přestěhovali jsme
se k babičce do rodinného domku v Kyjově. V kraji moravského Slovácka
jsem vyrůstal, chodil do základní školy a snažil se co nejvíc načerpat



z bohatých tradic tohoto kraje vína, hezkých lidových písní a nádher-
ných krojů. Na počátku padesátých let jsem se také snažil pochopit, proč
kupujeme máslo, maso, vajíčka a jiné potraviny na jakési potravinové
lístky. Babička říkávala, že je bída a že kdyby to chudák děda viděl, musel
by se hanbou propadnout, za co že položil svůj život. Asi to byla doba i po-
liticky složitá. V čítankách pro základní školu jsme černou tuší začerňo-
vali věty a někdy i celé odstavce se jménem Slánský. Pan učitel vykládal,
že je to prý zrádce národa, pan farář zase abychom se modlili a mně to
bylo tak nějak jedno. Dostal jsem k vánocům nové kolo, s kamarády jsem
na místním plácku hrával fotbal, občas jsem hrál v ochotnickém divadle
a byl jsem zamilovaný do mé desetileté spolužačky.

A léta plynou… V Československu nastává fáze budování lepších zítřků.
Plánované „pětiletky“, zakládání zemědělských družstev, mládežnické
aktivity, nošení modré svazácké košile – to jsou léta mého dospívání.
Především zájmová činnost v letecko modelářském kroužku na základní
škole v Kyjově rozhodla o mém dalším studiu. V roce 1958 jsem začal stu-
dovat průmyslovku, přesněji řečeno Střední průmyslovou školu strojnic-
kou v Uherském Hradišti. Byla to škola, která vychovávala technické
kádry hlavně pro letecký průmysl a největší moravská letecká továrna
LET Kunovice byla hlavním odběratelem. Letiště aeroklubu bylo na druhé

straně tovární betonové
vzletové a přistávací dráhy
a mělo svou travnatou plo-
chu pro provoz bezmotoro-
vých i motorových letadel.
S některými spolužáky
jsme zde absolvovali plach-
tařský a v maturitním roce
i základní motorový výcvik.
Křídla mně učarovala a k ces-
tě být vojenským pilotem
již nebylo mnoho překážek.
Maturita, lékařská vyše-
tření a místo prázdnin lé-
tání v aeroklubu, to byly
vstupní podmínky do rych-
líku směr východní Sloven-

Maturitní srazy. V minulém roce to bylo setkání se
spolužáky po 45 letech. Na snímku s Františkem

Koštuříkem, který nás svým poutavým vyprávěním
o kouzlu šustícího vzduchu přivedl do kunovického

aeroklubu.



sko. Zbývala ještě jen taková malá drobnost. V ÚLZetu (Ústav leteckého
zdravotnictví Praha) řekli jednoznačně: „Zdravotně schopen až po od-
stranění krčních mandlí“, a tak vše hladce proběhlo v uhersko hradišťské
nemocnici ke všeobecné spokojenosti.

Letecké učiliště

Povolávací rozkaz zněl: „Dostavte se 1. září 1962 do kasáren letecké
školy v Prešově“. Základní výcvik, pro některé spolubojovníky mnohdy
plný hořkosti a rozčarování z té „vojenské buzerace“, po měsíci skončil, na
výložky modré uniformy nám našili označení posluchače a pochodem
vchod na učebny. Aerodynamika, meteorologie, konstrukce motorů a le-
tadel, letecká navigace, ale také chemická příprava a politická příprava.
Politruk byl na všech stupních velení a obrazně řečeno všude. Systema-
ticky nám vtloukali do hlavy kdo je nepřítel a kdo vlastní. Co bylo ale nej-
důležitější, že jsme se všichni těšili na první usednutí za knipl – (řídicí
páku) letounu české konstrukce a výroby, cvičného proudového Delfína.
Letadlo L-29 bylo poprvé zavedeno k výcviku nových mladých pilotů a já
jsem měl to štěstí, že jsem byl u letky těchto strojů. Velitel letky major
Oldřich Valehrach byl čestný a upřímný chlap, zkušený pilot a nakonec
všichni učitelé létání měli v sobě něco lidsky zvláštního. Připadalo mně
to nezvyklé, vždyť desátníci v základním výcviku z nás kolikrát dělali de-
bily a najednou nyní je to jiné. Učitel létání je kamarád ve zbrani. Přísný
na disciplínu a pořádek, ale také laskavý a chápavý. Tady v letecké škole
jsem si začal uvědomovat to základní letecké pravidlo, které zní: „Letoun
nezná ani funkci, ani hodnost“. Jinými slovy řečeno, ať jsi poručík anebo
generál, musíš umět. Když neumíš, brzy se zabiješ. Až za mnoho let vo-
jenské letecké služby jsem toto pravidlo dovedl ocenit u svých nadříze-
ných, kteří sice měli charakter pilota, ale z důvodu služebního zane-
prázdnění jim jaksi na to opětovné usednutí do kabiny stíhačky nezbýval
čas. A pilot, který si neobnovuje své letecké návyky, postupně je ztrácí až
natolik, že si není v kabině jistý. Záleží na tom, jak se potom k tomu
postaví, zhodnotí své schopnosti a dá na misku pomyslných vah své roz-
hodnutí - létat anebo nelétat.

Po ukončení základního leteckého výcviku na Delfínech pokračuje vý-
cvik na stíhačkách Mig-15 v Košicích. Tak, to je už mašina! Účastník ko-
rejské války s mohutnou výzbrojí dávající „na frak“ americkým F-84, se
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zdokonaleným navigačním systémem a ve vylepšené verzi “bis“, tak to je
něco!

Stíhací letoun MiG-15bis. V padesátých létech tvořil hlavní údernou sílu našeho vojen-
ského letectva, jak ve variantě stíhací, tak i stíhací-bombardovací.

Intenzita výcviku se stupňuje, stáváme se sebevědomější, a to také
nese někdy i kousek blbého frajerství. Jedna příhoda z této oblasti: Let
na přepad vzdušného cíle. Letadlo-cíl létá jižně od Tater ve směru vý-
chod-západ ve výšce 6000m, naváděcí stanoviště navede stihače ne tento
cíl a úkolem je provést zteč, správně jej „usadit“ v kříži zaměřovače a pro-
vést ektivní palbu palubními zbraněmi. Vše se zaznamenává na elmový
pás ve fotokulometu, který se po přistání nechá vyvolat, splnění úkolu se
vyhodnotí a případné chyby se s instruktorem vyhodnotí. Jenže četař
posluchač Pelčák začal experimentovat „co by se stalo, kdybych tento pře-
pad provedl bez nasazené kyslíkové masky“. Vždyť výška 6000m zas není
tak vysoko. Stalo se to, že jsem uviděl dva cíle, dvě letadla letící ve sku-
pině. „A sakra. Jak to, že jsou dvě?“ No nic, provádím zteč na pravý cíl.
Mačkám spoušť, fotokulomet tiše pracuje, odval (v letecké mluvě od-
poutání od cíle) a na přistání. Po vyvolání elmu bylo jasné, že letoun cíl
byl skutečně jeden (byl posunut o několik tisícin vlevo), že jsem zteč pro-
vedl na ten nepravý cíl a že tato iluze za letu byla způsobena nedostatkem
kyslíku. Svému učiteli létání jsem se přiznal. Dodnes si pamatuji jeho je-
diné slovo: „Vole!“ Dále to nerozváděl. Věděl, že toto ponaučení mám na
celý život.

Z této příhody jsem v pozdější letecké službě pochopil další letecké



pravidlo:“ Buď skromný a nikdy nepřeceňuj své síly“. Tak to v letectvu
chodí. Ti, co frajeřili a podcenili vzniklou situaci, nejsou mezi námi a na-
konec těch leteckých hrobů již bylo dost.

Pozvánka na vyřazení absolventů Vyššího leteckého učiliště. V této době mně bylo 22 let.

Mladí letci, jako orli vyletěli...

Tento verš jsem si vypůjčil z básničky Čítanky pro 2. třídu základních
škol. Jako orli vyletěli mladí poručíci letectva, bohužel v této době v ze-
lených uniformách. Modrý stejnokroj byl totiž Ministrem národní ob-
rany zrušen. Starší letečtí kozáci byli z toho nešťastní. Vždyť modrá barva
je symbolem modré jasné oblohy, barva letectva a najednou taková
změna. Křivda učiněná na leteckém národu. Od důstojníků pozemních
vojsk se letci odlišovali pouze „vrabčákem“ – symbolem křídel na briga-
dýrce. Až o mnoho let později byla slavnostní letecká uniforma modrá
a v devadesátých letech v porevoluční době se k letectvu modrá barva
opět vrátila.

Lázeňské město Piešťany se svým betonovým letištěm se stalo prvním
místem služby u leteckého pluku protivzdušné obrany státu. S nástup-
ním platem 1900,- Kč ve městě mladých a hezkých děvčat, mnoha malých
kavárniček, vinných barů a lákadel pro lázeňské pacienty, se nedalo nor-
málně vyžít a tak život od patnáctého k patnáctému (15. den v měsíci
byla výplata), byl mnohdy dosti složitý. Intenzivní letecký výcvik ve dne
i v noci, za pěkného počasí i špatných povětrnostních podmínek, do toho
vojenské cvičení obvykle organizované z nejvyšších armádních míst,
občas služba dozorčího útvaru a někdy také volná sobota a neděle, to byla
náplň práce mladého leteckého orla. A jednoho dne řekl velitel pluku: „Ty,
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ty, a ještě ty poručíku. Půjdete se přeškolit na nová letadla. MiG-21.“
Byl to zvláštní pocit. Věděli jsme, že „jednadvacítky“ již na některých

letištích v Čechách létají, ale takový fofr s přeškolením jsme nečekali.
Vždyť ani ještě nemáme dolétanou 1. pilotní třídu, tato letadla jsou pouze
jednomístná, není „spárka“ (letoun dvojího řízení), zvládneme to? Pře-
školení na Migy na letišti Ostrava-Mošnov bylo super. Jestli to vzít po
hodnostech, tak od poručíka po podplukovníka, jestli po funkčním zařa-
zení, tak od mladšího pilota po inspektora – to byla skupina pilotů, pře-
školovaných na trojúhelníková nadzvuková křídla. Poznámka pro laika –
charakteristický tvar křídla pro toto letadlo je trojúhelník.

Následuje letecká služba v severních Čechách na letišti v Žatci. Sta-
rousedlíci tomuto místu říkají Korea. Na konci padesátých let se říkalo,
že Korea je to nejhorší letiště, kde lišky dávají dobrou noc a kde sloužit je

jako za trest. Pravda, při pová-
lečném budování letectva, řešení
otázek dislokace zabezpečujících
a podpůrných útvarů, to žádný
velitel neměl lehké. A že na Ko-
reji chodili v gumových holin-
kách, protože ještě nebyly cesty,
no to se dá přežít, ne? Za dvacet
let nato, se na Koreu zapomnělo.
Při spojeneckém cvičení Štít 84
to již bylo letiště moderního
typu s vybudovanými „úly“ (že-
lezobetonové úkryty letadel)
v rozptylových prostorech každé
letky, s vybudovaným systémem
velení, ochranou vojsk při po-
užití jaderných zbraní i systé-
mem zabezpečení letového pro-
vozu. Řekl bych, že tato bývalá
Korea se stala výstavním vzo-
rem letectva současné doby.
A tady jsem prožil 17 let. Tady
jsem se poprvé oženil, tady mé
děti chodily do školy, tady jsem

Letecký trojboj je soutěž v disciplinách: seskok
padákem na přesnost přistání, střelba služební
pistolí a orientační běh na čas. Díky této disci-
plíně mám na svém kontě 42 seskoků.

Nadporučík Pelčák v cíli orientačního běhu.
Jaro r. 1968



poznával další dobré chlapy, tady jsem bohužel, pohřbíval i mé spolubo-
jovníky a kamarády. Vojenská posádka Žatec byla pro mne mnohdy osu-
dová. Zalistujme v knize historie, pojďme si připomenout některé
události této doby.

Pokračování příběhu...

Politické události roku 1968, zvláště pak srpnový vstup spojeneckých
vojsk na území Československa, měly pro letectvo vážné důsledky. Ně-
kolik měsíců se nelétalo, byla narušena psychika mnohého pilota, bylo
cítit napětí. Po tak zvaných prověrkách někteří piloti museli odejít do zá-
lohy, někteří zůstali. Dokončil jsem letecký výcvik a složil zkoušky na pi-
lota 1. třídy. Tak nějak to potěší, že již nejste žádné ucho, ale všestranně
připraveným bojovníkem schopným létat za jakéhokoli počasí a použít
svou zbraň proti nepříteli. Všechna vojenská cvičení se odehrávala s ná-
sledujícím scénářem. Němečtí a američtí imperialisté nás vojensky na-
padnou, my odrazíme útok, přejdeme do protiútoku a za deset dnů jsme
v Paříži. Letectvo PVOS (protivzdušné obrany státu) spolu s PLRV (pro-
tiletadlovým raketovým vojskem) odráží vlny nepřátelských letounů, ničí
je na určených čarách (obvykle státní hranice) a nedopustí jejich let do
vnitrozemí. Možná se nyní čtenář usměje nad touto strohou vojenskou
mluvou. Buďme si ale upřímní. Od poloviny sedmdesátých let byla bo-
jová síla našeho letectva tak velká, že ti na druhé straně „železné opony“
s ní museli setsakramentsky počítat. A nebyli tak dokonalí, jak se vyprá-
vělo. Jeden příběh z této doby.

Letový úkol zněl: Proletět takzvané pohraniční pásmo v malé výšce
200m nad terénem od Aše po Šumavu. Úkol složitý na orientaci za letu
a náročný na přípravy mapy k letu. Moc často se zase toto pohraniční
pásmo nelétalo, musely být velmi dobré meteorologické podmínky a byl
to konec konců, výcvikový úkol. Kamarád odstartoval, minul Karlovy
Vary, nějak se zakoukal a ejhle, byl hned 100 km v Německu - západním.
Aniž by měl nějaké pochybnosti, otočil letadlo do vypočítaného kurzu
a mastil si to vesele dvacet minut podél státní hranice v týlu „nepřítele“.
Nic se nedělo, Němci byli klidní, protože českou stíhačku nad svým úze-
mím nezaregistrovali.

Cvičení Tatry 71. Naše letka operovala ze záložního letiště u Příbrami
a novinkou byly maskovací sítě zvané „tresky“. Letadlo na otevřené ploše
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z jedné i druhé strany je přikryto maskovací sítí, která se po nahození mo-
toru sklopí do stran a letadlo může dále pojíždět na místo startu. Na zá-
věr cvičení toto letiště navštívil ministr obrany Martin Dzůr a byl jsem
spolu s dalšími piloty mimořádně povýšen do hodnosti kapitána. Další rok
jsem jel studovat do Monina (Rusko) na Leteckou akademii J. A. Gagarina.

Typický vojenský garnizon vzdálený 40km východně Moskvy s cen-
trálními budovami letecké akademie, obklopen březovými lesy a s letec-
kým muzeem. Kdysi na blízkém travnatém letišti náš Delfín (proudový
cvičný letoun) v rámci konkurzu s polskou Iskrou, suverénně zvítězil,
také díky plk. Dvořákovi, zvanému BOBO a stal se základním výcviko-
vým letadlem v leteckých vojenských školách Ruska. Monino bylo také
místem setkání válečných leteckých veteránů. Největší radost po těchto
setkáních měli páni kluci. Sbírali totiž ztracené medaile a vyznamenání
a pak je zase zpětně postiženým prodávali. Na zahraniční fakultě studo-
vali letci z různých spřátelených zemí. Měli jsme za spolužáky piloty
z Polska, NDR (Německá demokratická republika), Maďarska, Bulharska
a Mongolska. Každé pondělí ráno v 7.00hod byl nástup. Předstoupil so-
větský generál a řekl: „Zdravstvujtě tovarišči!“ a celá tato směsice národ-
ností hlasitě na čtyři doby zařvala: „Zdravja želajem tovarišč general !“.
Omyl. Toto je pouze teorie. Protože na čtyři doby, sekaně a neartikulo-
vaně všichni sborem křičeli: „Zdrav-stvuj- tvuj- chuj“. V té rychlosti to
ovšem vypadalo na správnou odpověď. Co po těch cizincích chcete? Vždyť
ani neumí dobře rusky. Jedno pondělí to ale bylo jinak. Maďarský kama-
rád slavil narození dcery a ráno ještě nebyl úplně et. Prostě se opozdil
o jednu dobu, a když všichni zmlkli, ozvalo se –„chuj“. Generál zachoval
klid a prohlásil s vážnou tváří: „Soudruzi Němci, neznamená to, že když jste
prohráli válku, budete vulgární vůči ruskému generálovi, rozchod!“

Píše se rok 1976. Ke konci června proběhla promoce absolventů le-
tecké akademie Monino a také podepsání mezinárodních smluv pro-
gramu Interkosmos o možných pilotovaných letech zemí socialismu s
ruskými kosmonauty. Po ukončení dovolené jsem byl krátce funkčně za-
řazen k 1. stíhacímu leteckému pluku v Českých Budějovicích. Ani jsem
se tady neohřál a začala nová akce v československém letectvu pod ná-
zvem: „letadla třetí generace“. Alespoň tak to bylo vysvětleno asi 80 pi-
lotům, kteří byli pozváni na lékařské prohlídky do Ústavu leteckého
zdravotnictví v Praze. Řekněte sami, kdo by rád nepilotoval dvacettrojku,
neboli MiG-23 ? Jenomže tato vyšetření měla zvláštní průběh. Mladí,



zdraví a již zkušení letci byli v tomto prvním kole vyřazováni z řad kan-
didátů a ani nevěděli proč. Za několik dnů znovu akce pokračovala. Opět
bylo pozváno na lékařské testy asi 20 pilotů. A zase tím lékařským ale
i kádrovým sítem prošlo jen 8 pilotů. Opět do Prahy, do ÚLZ – tu na set-
kání s komisí. V hlavě každého z nás vyvstala myšlenka. Jaká komise,
proč dělají takové cavyky s novými letadly a k čemu takové přísné pod-
mínky? Zástupce velitele letectva generál Kalický to řekl jednoznačně:
„Není to výběr na nová letadla, ale jeden z vás bude naším československým
kosmonautem. Čtveřici dalších kandidátů určí komise, která včera přiletěla
z Hvězdného městečka, a kterou vede letec kosmonaut SSSR plukovník Laza-
rev“.

A je to. Po pohovorech vedených v duchu přátelství a s úsměvem na
tváři, byli vybráni čtyři piloti. Tito poletí do Hvězdného na specielní lé-
kařské testy, které v našich podmínkách nelze provést. Konkrétně se
jedná o točení na centrifuze a určení odolnosti vestibulárního aparátu
každého z nás.

Kandidáti na československého kosmonauta na kbelském letišti před odletem
k posledním lékařským testům.

Zleva: Vladimír Remek, Oldřich Pelčák, Michal Vondroušek , Ladislav Klíma

S odstupem času si prohlížím fotograee z této doby. Toto období vý-
běru našeho kosmonauta mělo i své stinné stránky. Kromě důkladné
lékařské prověrky každého z nás, kdy někteří se o sobě dozvěděli věci,
o kterých by možná ani nechtěli vědět, došlo ke kuriózní situaci. Nadpo-
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ručík Jan Jenželovský byl degradován a vyloučen z řad vojenských pi-
lotů. Údajně zatajil ve svém životopise tetičky v západním Německu
a strýce, prý předsedu protičeskoslovenského spolku v USA. To někde
zjistila naše vojenská kontrarozvědka. Chudák Honza. Vždyť on ani ne-
věděl, že má nějaké příbuzenstvo. Chlapec od Humenného, kdy v třicá-
tých letech mnoho Slováků odcházelo do Ameriky za prací a tam také již
zůstali, byl přesvědčen o své kádrové čistotě. Prostě nikdo mu to z rodiny
neřekl. Po revoluci byl rehabilitován, vrátil se k létání, ale těch 15 let
křivdy již nikdo nesmazal. Anebo Michal Vondroušek, který prošel celým
výběrovým procesem, byl vybrán na přeškolení na MiG-23 a přesto tuto
mašinu nikdy nelétal. Na ruském vojenském letišti, kde toto přeškolení
probíhalo, nebyl uznán k letu tamním lékařem proto, že má nízký tep.
Marné bylo vysvětlování, telefonování lékařům do Hvězdného a na různé
instituce, že u něho je to normální jev, neboť aktivně sportuje a nižší tep
má odjakživa. Ne, místní doktor si postavil hlavu, Michala neuznal k letu
schopným a tento si pak již nikdy „dvacettrojku“ nezalétal. Můj spolu-
žák z moninské akademie major František Pavlík. Vyřazen z výběru na zá-
kladě jakési hlášky ruské vojenské kontrarozvědky. Spisovatel Karel
Pacner v knize Kolumbové vesmíru píše, že jeden z osmi kandidátů byl
s ruským kamarádem na pivu, vykládal mu něco o politice, ten to na-

hlásil a už to jelo. Dostal punc nespolehlivého a byl přeškolen na dopravní
letadla.

Nedávno jsem navštívil pana doktora doma v Klecanech. Předal jsem
mu téměř po třiceti letech zapomenutou poštovní obálku s jeho jménem
a adresou, která létala v kosmické lodi Sojuz a která byla na palubě orbi-
tální stanice orazítkována specielním kosmickým razítkem. Byl rád a tak
jsme u kávy zavzpomínali, jak to tenkrát bylo.

Ke hvězdám

Je rozhodnuto. Po lékařských testech ve Hvězdném, komise ruských
specialistů určila dva kandidáty ke kosmickému letu. Remek a Pelčák.
Takže od listopadu 1976 opět na učebnách, tentokrát ve společnosti dvou
pilotů polského a dvou pilotů německého letectva.

První seznámení, první zkušenosti, první nahlédnutí do kosmické ku-
chyně a také první setkání s ruskými kosmonauty. Potkáváš je denně. Ty
známé, ale také ty neznámé, kteří se připravují a čekají, až pro ně nastane



ten den „D“. Bohužel, za rok a půl naší přípravy jsem poznal i ty, kteří
tady ve Hvězdném žijí i 15 let, několikrát jim do startu chyběl ten pověst-
ný krůček, ale nikdy k tomu nedošlo. Z organizačních, zdravotních, ale
i jiných důvodů. Ten jiný důvod jsme byli na příklad my - jak oni nám ří-
kali, demokrati. Prostě bylo rozhodnuto, že poletí demokraté (kosmo-
nauti z jiných zemí východní Evropy), tím se narušil zavedený pořadník
startu nových ruských kandidátů, došlo ke zrušení některých programů
kosmických letů a to se odrazilo na tom, že ten konkrétní člověk neletěl.
Můj soused v paneláku kde jsem s rodinou bydlel, Jurij Isaulov, byl jeden
z nich. Mnoho knih bylo napsáno o přípravě, pocitech a dojmech piloto-
vaných kosmických letů. Řekl bych, co kosmonaut, to jím napsaná kniha.
Ale ne každý je literát a umí to, proto některá tato díla jsou povedená
a některá ne.

Nikolaj Rukavišnikov byl mým velitelem. Vystudovaný fyzik, který do
oddílu kosmonautů přišel z konstrukční kanceláře Sergeje Koroljeva.
Skromný chlap, který se na všech fotograeích tváří zarputile a bylo málo
chvil, kdy se usmál. Byl o deset let starší a já jej považoval za svého

Hvězdné městečko, fotograee před bystou Jurije Gagarina. Uprostřed lékař výpravy
MUDr. Antonín Dvořák. Láďa Klíma (úplně vpravo) o několik let později velel vojen-

skému letectvu v hodnosti generála.
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bráchu. Bohužel toto píši v minulém čase, neboť Rukavišnikov zemřel
před 6 lety. Jeho historky byly až neuvěřitelné a kolikrát jsem nevěděl,
jest-li to myslí vážně. Jako při jeho prvém startu na Sojuzu-10, kdy vy-
právěl: „Provedli jsme spojení s orbitální stanicí. Když jsme se chtěli odpojit,
mechanismus nefungoval. To je malér, protože když se nemůžeš odpojit, ne-
můžeš provést orientaci a zapnout motor. Prostě nemůžeš přistát.“ A tak če-
kali na spojení s řídícím střediskem, čekali na jejich rady. V zoufalství
byly i takové pokyny: „Vezměte kleště, přestřihněte za pravým pultem ve
svazku drátů – modrý. Co to dělá?“ „Nic !“ V duchu všichni tři přemýšleli
nad svým osudem. Šatalov, Jelisejev i Rukavišnikov věděli, že vzduchu
mají na dva dny a pokud se nestane zázrak, bude tato kosmická loď jejich
rakví. Najednou co to? Jakési trhnutí a podívejte, my se vzdalujeme od
stanice. To všechno samo od sebe. Asi zázrak.

Anebo druhá příhoda s kozím mlékem. Rukavišnikov po absolvování
vysoké školy nastoupil pracovat na atomovou elektrárnu. Měl službu,
když tu začaly houkat sirény a červený nápis blikal „Havárie reaktoru“, je-
diná možnost je přerušit štěpnou reakci. Ale jak, když automat nepracuje
a vypnout jej v ručním režimu znamená jít přes olověné dveře, obdržet
smrtelnou dávku ozáření a být „neznámým hrdinou“? Ale co, řekli si s
kamarádem. Lepší, když to odneseme my, než aby umíraly tisíce dalších,
jdeme na to. Skutečně podstoupili toto riziko, přerušili práci reaktoru
a lékaři si pak s jejich zdravotním stavem nevěděli rady, žádné léky ne-
pomáhaly, a tak po týdnu vedoucí akademik vyhlásil heslo – kozí mléko.
Byl to recept babky bylinářky, byl to poslední zoufalý pokus o záchranu
dvou lidských životů. Tak pili, pili a zase pili kozí mléko a do toho bylin-
kové lektvary. Světe div se, přestal rozpad krvinek a po čase byli z toho
venku. A ten můj parťák Rukavišnikov natolik, že ještě třikrát stačil vzlét-
nout do vesmíru.

K výcviku se váže i jedna historka od Černého moře. Prováděli jsme
úkony spojené s přistáním na hladinu moře. Ve skafandru jsme vlezli do
návratové kabiny kosmické lodě, zavřeli poklop a lodním jeřábem spus-
tili naši kabinu na vodu. Houpalo se to, točilo se to a kymácelo tak, že
jsem za chvíli nevěděl, čí jsem. Sundat skafandry a obléci si neopren
v tom malém prostoru kabiny, to byl nadlidský výkon. Nejhorší na tom
byla nevolnost. Rukavišnikov zvracel hned a já jsem mu gumový pytlík
potom za 40 minut sebral také. Úkol jsme splnili v časovém limitu, i když
mořská nemoc se na nás podepsala.



Zatím není rozhodnuto, která dvojice poletí. Výcviku na trenažéru
kosmické dopravní lodě typu Sojuz je věnováno mnoho času. Musíte ovlá-
dat a umět řešit i nemožné situace během letu a spoléhat na sebe. Čas
oběhu kolem Země je 90 minut a z toho přibližně desetina, v těch lep-
ších případech, je radiové spojení s řídícím střediskem.

Létání a kosmonautika má mnoho společného. Není jednoduché umět
pozorovat a vyhodnocovat údaje všech přístrojů najednou. Říká se tomu
rozdělení pozornosti a u pilotů je to dáno jejich výcvikem. Nakonec jaké
byly kriteria výběru našich kandidátů? Ruská strana požadovala:
- aby to byli vojenští letci
- aby ovládali ruský jazyk, neboť veškerá výuka je v ruštině
- aby jim věkově bylo max. 35 let

Čas rychle utíkal, intenzita přípravy na trenažérech i v simulátoru orbi-
tální stanice stále zesilovala. Několik dnů před odletem na kosmodrom

jsme dostali itinerář k vě-
deckým pokusům od naší
Akademie věd a scénář ve-
dení televizních přenosů.
Nepředstavitelná složitost
vědeckého jazyka. Veškeré
výrazy umíš v ruštině a na-
jednou rychle, rychle pře-
kládej do mateřského jazy-
ka a ještě se dívej do televiz-
ní kamery. Tak toto jsme
na sto procent nezvládli.

Bajkonur – kosmodrom
v Kazachstánu, komplex
mnoha desítek startova-
cích zařízení a nedaleko
rozlehlé město, kde žijí ti,
co zabezpečují chod kos-
modromu. Městu říkali Le-
ninsk, ale na žádné mapě
jsem jej tenkrát nenašel. AžAlexej Gubarev a Vladimír Remek
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nyní, v době internetového
spojení v programu Google
Earth, jsem si prohlédl
celou „zakázanou“ zónu
kosmodromu.

Čtyři dny před startem je
rozhodnuto. Generál Šata-
lov, v té době velitel rus-
kých kosmonautů nám oz-
námil rozhodnutí z Prahy.
Poletí Vladimír Remek
spolu s Alexejem Gubare-
vem. A to rozhodnutí i s ko-
nečnou platností potvrdila
na kosmodromu přítomná
státní komise. Hotovo. Vo-
ják řekne: „Provedu“. Blá-
hově jsem se domníval, že
někdy v budoucnu bude
druhé kolo kosmických
letů. Nebylo. Jediná země
mající dva kosmonauty je
Bulharsko a to proto, že
Ivanov s Rukavišnikovem
měli na oběžné dráze poru-
chu a museli předčasně při-
stát, náhradník Alexandrov
vzlétl o devět let později.

Nikolaj Rukavišnikov a Oldřich Pelčák



Snímky vlevo dole:
Společná výuka v mezinárodní

sestavě. Zleva: M.Hermaszewski
(později polský kosmonaut),

E.Kőllner, V.Remek, S.Jähn (později
kosmonaut NDR), Z.Jankowski,

O.Pelčák
Pelčák, Rukavišnikov v debatě

s kosmonautem Gorbatkem
a Filipčenkem.

Snímky vpravo:
Den otevřených dveří: Synové

Oldřich (vpravo) a Miloš si prohlíží
trenažér Sojuz.

Pohled na Zemi z výšky 350 km.

Pro ilustraci, na obrázku jsou dvě bu-
dovy. Levá slouží jako hotel pro uby-
tování posádek před startem a také
po přistání, pravá jako kulturní, spor-
tovní a administrativní budova s ki-
nosálem a saunou. Je tradicí, že
každá startující posádka zasadí v při-
lehlém parku strom. Ale že jich tam
už je, což? V pozadí černý pruh – řeka
Syrdarja.

Bajkonur
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Start proběhl úspěšně, navedení na oběžnou dráhu, výškové manévry,
přiblížení a spojení s orbitální stanicí Saljut-6 proběhlo bez problémů
a stálá posádka Romaněnko s Grečkem vítá první mezinárodní posádku,
prvního „cizince“ a prvého Čechoslováka: „Buď zdráv a vítej na palubě, Vla-
dimíre !“

Je 2. března 1978. Takto
vidí startující nosnou ra-
ketu s kosmickou lodí
Sojuz 28 pozvaní VIP
hosté ze vzdálenosti dvou
kilometrů. Fascinující po-
hled a úžasný zážitek.



Týden vědeckých pokusů, pozorování a televizních přenosů byl docela
úmorný. Přistání s návratovou kabinou je také nezapomenutelný záži-
tek. Zvláště průlet atmosférou, kde teplota na čelním štítu se pohybuje
kolem 1700 stupňů, otevření hlavního padáku a dosednutí na zemi. Tady
má velitel důležitý úkol, po přistání odstřelit padák. Stalo se, že z radosti
se toto opomene, vítr nabere padák a žene jej po zemi. A kabina se kutálí
a všelijak poskakuje za ním. Člověk si připadá jak v míchačce na beton.

Po návratu do vlasti měl Vladimír nevděčnou funkci. Jezdil po různých
besedách a všichni jej chtěli vidět. Pionýři, dělníci i důchodci. Navíc mu
velení armády zakázalo létat s odůvodněním, aby neskončil jako Gagarin.

Přesto po nějakém čase pracoval ve Výzkumném ústavu letectva, ab-
solvoval akademii Vorošilova v Moskvě (lidově zvanou generálskou), poté
krátce v Brně a nakonec jako ředitel Muzea letectví a kosmonautiky
v Praze-Kbelích. Hrdina SSSR a ČSSR to nemá v armádě po revoluci lehké
a tak odchází do civilu. Pro továrnu ČZ Strakonice působil v Moskvě, pak
jako obchodní rada našeho velvyslanectví a odtud do Bruselu jako euro-
poslanec za KSČM.

Začarovaná křídla

Nastalo nové období le-
teckého života. Role vypra-
věče mě nebavila, protože
návštěvy BSP (brigád so-
cialistické práce) obvykle
skončily u skleničky a přá-
telským poplácáváním po
ramenou, tak jsem požádal
svého nadřízeného o návrat
k opravdové letecké práci.
Stalo se, v září 1978 jsem
byl jmenován velitelem le-
teckého pluku v Žatci.

Na betonové stojánce letadel za
přihlížení patronátních závodů s

bojovou zástavou útvaru
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Letecká teorie nabitá
v moninské akademii je
uváděna do praxe. Být ve-
litelem znamená být také
přísným, upřímným a chá-
pajícím nadřízeným pro
všechny piloty, mechaniky
i vojáky základní služby.
A ne každý to umí. Přiroze-
ná autorita mnohdy udělá
víc, než zvyšující se hlas.
Útvar byl zařazen v hoto-
vostním systému jako prvo-
sledový. Vybraní piloti
drželi hotovost a na signál
do 5minut odstartovali
k zničení případného ne-
přítele. Útvar byl schopen
vést bojovou činnost ve
velmi krátké době. Pro-
věrky z nadřízených stup-
ňů sloužily právě k prově-

ření připravenosti této bojeschopnosti. Jedna historka z tohoto období :

Úderník

Tuto příhodu z žateckého letiště jsem nazval podle horníka hlubinného
dolu mostecké uhelné pánve Josefa Schutta. Chlap jak stodola, dlaně jako
lopaty a již na první pohled usměvavý a dobrosrdečný člověk, který se
svou prací horníka vypracoval na předáka party jemu podobných lidí.
Prostě parta, která makala a makala, svým pracovním tempem a výkony
lámala rekordy vytěženého uhlí, a tak se stalo, že v této době straničtí
funkcionáři kolem této party udělali gloriolu úderníků a pasovali je na
členy brigády socialistické práce.

V roce 1979 jsem velel 11. stíhacímu leteckému pluku a tento útvar
spolu s jinými útvary na žateckém letišti byl vybrán k prověření bojové a
politické přípravy. Takovéto prověrky byly vždycky nepopulární, protože

V kabině stíhačky MiG-23.



jste si nebyli nikdy ničím jisti a i zdánlivé maličkosti mohly z vás udělat
hrdinu, anebo také zločince. Nicméně prověrkový týden uběhl rychle,
v pátek vyhlášené výsledky uklidnily všechny účastníky této akce, nadří-
zení i podřízení byli spokojeni, a tak jsem mohl splnit dávný slib – na-
vštívit hlubinný důl a zúčastnit se těžby uhlí s Brigádou socialistické práce
J. Schutta. Prostě akce, na kterou se tito chlapi delší dobu připravovali,
a nemohl jsem jim udělat to, že bych nepřijel.

Po příjezdu na místo jsem vyfasoval montérky, gumáky, přilbu a s ře-
ditelem dolu jsme sfárali do hloubky 800 m. Nikdy jsem v hlubinném dole
nebyl, a tak vše bylo pro mne nové. A s těmi chlapíky, co na první pohled
vypadali jako čerti, jsem se potkal vzápětí. To víte, musel jsem vyzkoušet
práci se sbíječkou, vzít do rukou pořádnou lopatu a zkusit, co to je být
horníkem, a také s nimi poklábosit. Ještě, že jejich šichta končila, a tak
jsem se od jejich brigadýra Josefa dozvěděl, že tímto akce nekončí, ale
naopak začíná. Z mého nechápavého pohledu vyčetl, že asi nevím to nej-
důležitější. Totiž – soudruhu pilote, kosmonaute a veliteli, my jsme se
rozhodli přijmout tě za člena naší BSP, byť jen čestného. A v tom nám
horníkům nikdo nezabrání. A tak, kdy jsme si vzájemně podávali ruce,
plácali přátelsky po rameni a ujišťovali se o vzájemné solidaritě horníků
a armády, do tohoto dění pronikavě zazvonil důlní telefon .

„Tady vás někdo shání a vypadá to, že je nějak rozčílený“, ukazuje na mne
jeden z party a podává mně sluchátko. Po klasickém vojenském slově
„Příjem“, jsem uslyšel hlas dozorčího důstojníka velitelského stanoviště
divize, který oznámil, že mne propojuje s velitelem divize, mým nadří-
zeným. „Ty, očúvaj, kde jsi?“, svou podtatranskou slovenštinou zahovořil
plukovník, který o letectvu moc nevěděl, ale protože byl velitel, tak všemu
rozuměl a vždy u něj platil článek č.1 - velitel má vždy pravdu. Po mé od-
povědi, že se právě nacházím v hlubinném dole, těžím uhlí s výbornými
chlapíky, a že budu přijat za čestného člena jejich brigády, po chvíli ticha
se ozvalo: „A to nevieš, že na hraniciach stoja imperialisti a čakajú na našu
chybu? A ty jsi teraz tu chybu urobil. Ako možeš velet kdesi pod zemou. Pri-
kazujem, hybaj nahoru a budeš do hodiny na letisku!“

Co mám těm chlapům říci¬? Přeci jim nebudu vysvětlovat, že můj nad-
řízený se asi zbláznil, a chce snad odrážet nepřátelský útok. Tak jsem jen
prohodil, že se nám stal takový letecký malér, a tedy jako velitel jedu na
místo činu. Ale to, že nebrání tomu, abychom nyní vyfárali, dali se trochu
do gala, vypili panáka a snědli chlebíček. A tak se i stalo. Dostal jsem
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diplom s potvrzeným členstvím a ujížděl na letiště. Vlastně již nyní „moji
havíři“ pokračovali v zábavě a já jsem jel, obrazně řečeno, nastavovat hruď
nepřátelským kulkám. Až později jsem pochopil, že můj nadřízený se cítil
uražen tím, že jsem jej osobně nepožádal o „hornický opušťák“. Pro ne-
zasvěcené – povolení k opuštění posádky.

Ale naštěstí, byly na letišti příjemnější chvíle a lepší kamarádi-spolu-
bojovníci. Když probírám a vytahuji z krabice fotograee, ve vzpomínkách
se vracím do našeho mládí. Jak ten čas letí a naše děti rychle stárnou.

Na fotograei synové Olin a Miloš na letišti při Dni dětí

Létání a bažanti

Můj předchůdce, velitel útvaru Honza Budinský (zemřel v r. 2006), byl
nejen výborný pilot a kamarád, ale i myslivec. A bylo tradicí na tomto le-
tišti v době podzimních honů pozvat známé myslivce z řad leteckých, pat-
ronátních i společenských institucí a pod záštitou Vojenských lesů a statků
uspořádat tradiční hon na zajíce a bažanty. Událost, na kterou se někteří
těšili celý rok, protože zde se mnohdy vyřešily problémy, které oeciální
cestou někdy byly neřešitelné. A já, novopečený člen mysliveckého svazu
jsem byl za bezproblémový průběh této akce vlastně zodpovědný. Abych
to uvedl na správnou míru. Brokovnici, zvanou „Bajkalku“, jsem si při-



vezl jako dárek od sovětských kosmonautů, na letišti bylo plno zkuše-
ných lovců, kteří s organizací honů měli již bohaté zkušenosti a tak se
zdálo, že i tento můj první hon se vydaří.

Vše probíhalo podle plánu. Hosté se sešli v pilotní jídelně, tak zvané
„L normě“, děvčata z kuchyně uvařila výborný guláš, z patronátního zá-
vodu z Chomutova přivezli na poslední leč pivo, počasí nám přálo a byla
dobrá sobotní nálada. Ještě před nástupem a vydáním pokynů k prove-
dení honu, velitel leteckého pluku s velitelem letištního zabezpečovacího
praporu provedli upřesňující dohovor k strážnímu systému. To proto, aby
strážní nebyli z nastávající myslivecké kanonády vyplašení a iniciativně
nehlásili ozbrojené „diverzanty“ v prostoru letiště. Nejdůležitější bylo
uklidit letadla i ostatní techniku do bezpečných úkrytů, aby nějaký ten
zbloudilý brok nám nepoškodil naše stříbrné „ocelové ptáky“.

Jako vždy, na poslední chvíli přijeli i z mimoňského letiště „bratři“ ve
zbrani. Rusové nebyli zvyklí na myslivecká pravidla a vždy je brali na leh-
kou váhu. Několikrát se stalo, že v malém kruhu stříleli do leče, na nízko
táhnoucí bažanty pálili jako o život, a tak všichni ostatní byli ve střehu.
I mně se stalo, že jsem musel padnout k zemi, neboť ten „ ruský Ivan“ jak
uviděl zvěř, střílel hlava nehlava. Zásady bezpečnosti mnohým z nich nic
neříkaly.

Takovéto hony byly pro velitele všech útvarů na letišti velmi poučné.
Jednak proto, že se konečně dostali na čerstvý vzduch, ale hlavně proto,
že si obešli svá podřízená pracoviště a vždy se našlo něco, co bylo třeba

uklidit a dát do pořádku.
Ve vojenských honit-

bách byl vždy dostatek
zvěře. Tyto ohromné

Poslední leč opět v jídelně
pilotů. Nic se nestalo,

nikdo není zraněn, slovili
jsme dostatek zvěře a život

na letišti se vrátil do pů-
vodních vojenských pravi-

del. S dobrým pocitem jsem
mohl podat hlášení svému

veliteli divize se slovy:
„Hon na žateckém letišti

proběhl bez závad“.
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plochy nebyly chemicky ošetřovány a tak jste mohli i na vojenských le-
tištích vidět kromě zajíců také bažanty a koroptve.
Nebezpečí nasátí jakéhokoliv ptáka při vzletu letadla se řešilo pomocí
t.zv „plašičů. Specielně vycvičení vojáci s raketovou pistolí a náboji
dělbuchy před vzletem stříleli po ptactvu s úmyslem tuto havěť odehnat
od vzletové a přistávací dráhy. Dnes se tento problém řeší za pomoci vy-
cvičených dravců a lidem této profese se říká „sokolníci“.

Později jsem byl jmenován zástupcem velitele divize protivzdušné ob-
rany státu. Velitelství se nacházelo v Žatci a tak jsem se nemusel nikam
stěhovat. Noví lidé, nové poznatky, oblast působení a služebních jízd se
rozšířila na celé území Čech a bylo zajímavé poznávat život u raketového
vojska i u radiotechniků. Mnohému jsem se od jejich velitelů naučil. Tato
funkce byla pro mnohé mé předchůdce považována za jakousi přestupní
stanici. Obvykle byli vysláni ke studiu válečné akademie do Moskvy,
anebo povýšili na vyšší velitelství. Také jsem si myslel, že mám v torně
maršálskou hůl. Pozdější sled událostí ukázal, že ta křídla jsou pro mne
skutečně učarovaná.

Vzlet povolen

Píše se rok 1984 a je organizováno velké spojenecké cvičení Štít-84.
Jedna z epizod tohoto grandiózního cvičení vojsk Varšavské smlouvy v
duchu tehdejší vojenské doktríny je opuštění letiště dvěma leteckými
útvary v co nejkratším čase. Pro laika něco nepředstavitelného, pro od-
borníka trpělivá a mravenčí práce skloubit vše dohromady s přesností na
vteřiny, neboť také se ta startující letadla mohou někde potkat. Půl roku
dopředu se začalo s přípravou. Umístění jednotlivých typů stíhaček ve
třech rozptylových prostorech se zodolněnými úkryty, schopnými od-
olávat účinkům výbuchu atomové bomby, rozmístění a zamaskování os-
tatních letadel, vytvořit přesný scénář pořadí pojíždění a vzletu
jednotlivých letek, způsob vzletu a shromáždění tohoto velkého množ-
ství letounů a řešit ještě mnoho a mnoho dalších otázek spojených s bez-
pečností či řízením tohoto vzdušného kolosu. Je to práce sehraného
kolektivu, je to mravenčí práce lidí, kteří v konečné fázi nejsou moc vidět.
A mnohokrát se stalo, že těmto letovodům, důstojníkům štábů leteckých
útvarů, svazků i svazů z těch přihlížejících generálů, nikdo nepoděkoval.



Prostě se to bralo jako samozřejmost a že to patří k řemeslu.
Ještě dnes, když se dívám na videozáznam této akce, tak hluboce sme-

kám a zároveň cítím nepříjemné mravenčení. Ono když během pěti
minut odstartuje z letiště v různých směrech, proti sobě, z pomocné vzle-
tové, z travnaté i z pojížděcí dráhy 72 stíhaček, tak to něco je. Potěší vás
mistrovství letecké režie i umění vojenských pilotů. Jenom stačí řídícímu
létání do mikrofonu říci: vzlet povolen. Dovolím si tvrdit, že tento hro-
madný vzlet letectva se v zemích Varšavské smlouvy nikdy necvičil a u při-
hlížejících vysokých státních funkcionářů zanechal hluboký dojem. A to
nemluvím o vojenských a leteckých přidělencích velvyslanectví západ-
ních zemí, kteří určitě měli co napsat do svých hlášení. Také bych mohl
psát o přistání letadel na dálničním úseku u Velkého Meziřičí, o OBS
(ostré bojové střelby) letectva nad Baltickým mořem anebo o OBS rake-
tového vojska na vzdušné terče v pouštích Kazachstánu. To všechno dává
vojenský výcvik, s cílem dokonale ovládat svou zbraň a umět ji včas
a správně použít. Jako divizní funkcionář jsem znal sílu, slabiny, ale
i různé enty jednotlivých podřízených druhů vojsk. Kolikrát z legrace se
piloti a rakeťáci pošťuchovali, kdo je lepší a kdo koho „sundá“. Ale ve sku-
tečnosti všichni tito bojovníci táhli za jeden provaz.

Letoun Mig-23 dvojího řízení zvaný „spárka“ je určen k výcviku pilotů. Instruktor sedící
v zadní kabině kontroluje a prověřuje techniku pilotáže letce sedícího v přední kabině.

Plynule měnitelná geometrie křídel (změna šípu křídla) zlepšuje využití letových vlast-
ností v boji s nepřítelem.

Akce ryby

Posádkový dům armády v Žatci. Kulturní a společenské místo, kam se
s oblibou po skončení zaměstnání chodilo do sauny. Zvoní telefon, ope-
rační důstojník vyřizuje vzkaz z kanceláře ministra obrany : „Zítra se vrací
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z VVP (vojenský výcvikový prostor) Doupov maršál Kulikov s doprovodem.
Chtějí u rybníka chytat ryby. Zabezpečte rybník s rybami, aby k němu byla
slušná příjezdová cesta a aby byl mimo civilizaci. Je vhodné jim dát „dárky“.

Místní rybáři prohlásili, že takový rybník by byl, ale bez ryb. Dary typu
broušené vázy a sklo se druhý den koupilo v obchodě za peníze vybra-
ných funkcionářů divize, kteří pro tento účel dostali od velitele odměnu,
a ta šla ihned ve prospěch akce. Můj švagr, který se v rybách vyznal, ráno
přivezl kádě plné kaprů, kteří byli připraveni pro konzumaci. Později po
pár panácích vodky se přiznal, že je v přehradě nachytali pomocí elek-
trického proudu. To, že se blíží hodina příjezdu ohlášené delegace, jsme
poznali podle týlového předvoje. Bylo vidět, že tento styl zabezpečení je
na vojně docela vymakaný. Polní kuchyně Praga V-3S byly perfektně vy-
baveny a v chladicích boxech byly vyrovnané láhve s vínem, vodkou a mi-
nerálkou. Jenom ta ryba chyběla. A tu jsme dodali my. Přijel maršál
s generály, každý vyfasoval rybářský prut, zasedli, nahodili a čekali.
Dlouho nic. Z polní kuchyně voní smažená ryba a je cítit všeobecná ner-
vozita. Najednou maršál má záběr a tahá z vody takového malého čudla.
Všichni kolem křičí „Hurá !“ Je to signál, že „rybalka“ skončila a jde se
pít vodka. Tady jsem ocenil duchapřítomnost mého nadřízeného generála
Střechy, který se vzepřel pokynu pobočníka ministra, jako : „Ty dary dejte
do auta a my je nějak rozdělíme !“ Tak jsme vázy dávali každému z dele-
gace do rukou s tím, že jsou od žateckých oecírů. Nakonec nejšťastnější
byl můj švagr, který si s maršálem podal ruku a poklábosil o rybách.

Náš pluk také navštívila v rámci družby a sdílení zkušeností skupina



Rumunského náhradníka jsem potkal při
jeho návštěvě u našeho svazku. Nikdy jsem

jej před tím neviděl, neboť do Hvězdného
přišli až po našem odchodu. Vojenský pilot

Dumitre Dediu (na společné fotograei
první zleva)

rumunských letců. Byl mezi nimi i Du-
mitre Dediu, kdysi účastník přípravy
kosmonautů ve Hvězdném městečku.

Divočáci na Doupově
nepatří k vojenské kariéře

Říká se – co velitel, to myslivec. Toto pravidlo možná platilo za mini-
strů obrany Lomského a Dzůra, ale ne Václavíka. Prostě jednoho dne,
přesněji řečeno jedné noci, přijela do Žatce na velitelství divize PVOS
(Protivzdušná obrana státu) početná skupina z Generálního štábu ar-
mády a vyhlásila mobilizaci. Akce velmi neobvyklá, nicméně asi potřebná.
Velitel divize Honza Klocok (zemřel v r. 2007) marodil doma se zlomenou
nohou a jeho zástupce Pelčák – tedy já, vzal kulovnici, „Svitavu“ (taková
malá černá krabička co pípá, když je poplach) a vyrazil do vojenského pro-
storu Doupov na divočáky, neboť měsíc byl v úplňku a to je potom vše
poměrně dobře vidět. Taky proč by ne, když hotovostní službu, která se
u jednotek protivzdušné obrany drží, vzal někdo jiný. Ale ouha. Mobili-
zace byla vyhlášena, vše klapalo a probíhalo podle předem nacvičených
scénářů, až na jednu Svitavu, která v blízkých lesích nepípala a málem
později zapříčinila i konec kariéry lovce divoké zvěře.

Ministr Václavík nemohl pochopit, že si někam velitel odejde, nedej
bože ještě někam do lesa. Nebyl myslivec. A jak se tak svými slovy „vytá-
čel a vytáčel“, až řval, že velitel nesmí ani do kina i když nemá službu,
úplně jej dorazilo mé prohlášení, že to je tedy klasické šikanování, a že to
tedy ne. Dopadlo to tak, že jsem chtěl odejít létat k ČSA, dokonce jsem
dělal zkoušky na dopravního pilota, psal žádosti o propuštění a nakonec
stejně zůstal vojenským pilotem. A to jenom proto, že jsem se dozvěděl
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variantu pomsty ministra Václavíka – já toho Pelčáka propustím, ale ty
ministře dopravy jej jako pilota nezaměstnáš. Však jsme kamarádi, když
sedíme v parlamentu vedle sebe.

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Další roky ve funkci zku-
šebního pilota byla nejkrásnější letecká léta a to, že jsem divočáka ne-
ulovil, mě ani nemrzelo. Od této události uplynulo 23 let a v dnešní době
mobilních telefonů a satelitních spojení se tomu jenom zasmějeme.

Záplavy na Moravě. Řeka zaplavila i tovární letiště LET Kunovice

Jako zkušební pilot jsem létal prototyp dopravního letounu L-610.
Jak to někdy vypadalo, to vidíte nahoře. Nedá se nic dělat, předpis-nepřed-
pis, odstartovat se musí, protože ukázat toto letadlo na leteckém dnu
v Anglii je vlasteneckou ctí.

Výzkumný ústav vojenského letectva Praha-Kbely. Dvanáctiletá le-
tecká služba u této instituce má v mém leteckém zápisníku významné
místo. Některá odlišná pravidla leteckého života vyžadovala naprostou
připravenost každého člena posádky a důvěru k tomu druhému. A bylo
jedno, jestli to byl kolega pilot, palubní technik či letecký mechanik. Tady
jsem se naučil létal na dopravních letounech, vyzkoušel jsem sportov-
ního Zlína a kromě proudových letadel mám i několik letů s vrtulníkem.
A k tomu se váže i následující příběh.

Život stále něco chystá a tak jsem byl jednoho dne jmenován do funkce
velitele zkušebních pilotů. Přesněji řečeno, celé party výborných chlapů,



plně oddaných leteckému řemeslu tak říkajíc ve zvláštních podmínkách.
Můj předchůdce Jarda Hochman odešel do důchodu a konečně se mohl
věnovat své velké zálibě, sbírání a třídění leteckých odznaků a vůbec
všech leteckých relikvií, které kdy piloti nosili na svých uniformách. Jako
velitel jsem měl teď také za povinnost dbát nejen na dodržování základ-
ních leteckých předpisů, vyznat se v odlišnostech létání dopravních leta-
del i vrtulníků, ale také piloty těchto typů letadel prakticky přezkušovat
se zapsáním KTP (kontroly techniky pilotáže) do zápisníku letů pilota.
A tak se stalo, že jsem se přeškolil na dopravní letadlo L-410 Turbolet
a začal létal na vrtulníku Mi-2.

Přišli vrtulníkáři Standa s Karlem a říkají: „Veliteli, potřebujeme provést
kontrolu techniky pilotáže při přistání do neznámého terénu. Odborný in-
spektor je zaneprázdněn a tak je to na tobě“. Povídám, že se to i docela hodí,
neboť poletíme do letecké továrny LET v Kunovicích a cestou tedy pro-
vedeme na střídačku přistání do neznámého terénu. Karel při cestě tam
a Standa při cestě zpět. To ale netušili, že v mé hlavě se zrodil plán. Do-
zrávaly meruňky. Zavolal jsem bratrovi, jak to vypadá s meruňkami na
jižní Moravě, ten potvrdil, že jsou „tak akorát“, obratem dostal pokyn –
za dvě hodiny přistaneme s vrtulníkem za vesnicí na poli a v rámci výcviku,
dobrých vztahů a přátelství s civilním obyvatelstvem, bychom naložili
pár bedýnek voňavých meruněk, neboť pozítří máme akci v rámci utu-
žování kolektivu a meruňky by se docela hodily. Domluveno a provedeno.
Meruňky naloženy, v kunovickém LETu vše vyřízeno, jen při zpáteční
cestě jsem přemýšlel, kde provedeme to druhé přistání do neznámého te-
rénu. No jasně – u nás na fotbalovém hřišti. Podotýkám, že v této době
jsem bydlel a dodnes bydlím v rodinném domě na východním kraji Prahy,
s lesy kolem a fotbalovým hřištěm skoro uprostřed této městské části
hlavního města. Přistáli jsme, vyložili bedýnku meruněk pro potřeby ve-
litele a pokračovali v letu na letiště. Netušili jsme, co se zatím odehrává.

V kanceláři ministra obrany zvoní telefon. „Haló, tady Nováková. Řeknu
vám, pane ministře, že v tom letectvu máte pěkný nepořádek. Tady u nás přis-
tál vrtulník, něco z něj vyložili, ale hlavně mně vzbudili dítě. Chudák Pepík,
sotva usnul a hned toto….“ Když jsme přistáli ve Kbelích, už tam byla ko-
mise od velitele letectva a že jdou šetřit stížnost občanky. Se členy ko-
mise jsem se znal, byli jsme letečtí kolegové a po vysvětlení, že šlo o nor-
mální přistání do terénu v rámci KTP i oni pochopili, že někteří občané
našeho státu si nově rodící demokracii v počátku 90-tých let vysvětlují po
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svém. Dodnes ovšem nepochopím, jak se moje sousedka telefonicky do-
pracovala do kanceláře ministra.

Ve „výzkumáku“ to bylo létání s takovými zvláštnostmi, které se u le-
teckých jednotek nemohly provádět. Ostré bojové střelby s novou mu-
nicí i mne překvapily svou razantností. Prostě ty neřízené střely vypálené
v salvě tak „přeoraly“ terčovou plochu, že se musela znovu obnovovat.
Vypínání a opětovné spuštění motoru za letu na proudovém Albatrosu
(L-39), vývrtky, mezní přetížení, ale také nácviky nouzových přistání až
do dosednutí - to byl běžný program leteckého zkušebnictví. Anebo
vojskové zkoušky nového cvičného proudového letounu L-59. Pravda,
těchto letadel se moc nevyrobilo, po rozdělení republiky pár kousků bylo
v Košicích v letecké škole a pár kousků zůstalo v Čechách. Nakonec to do-
padlo tak, že jsme s tímto letadlem byli zařazeni do Display týmu našeho
letectva a společně s jinými stíhačkami létali a předváděli své letecké
umění na leteckých dnech u nás i v zahraničí. Bylo to zvláštní období.

Suvenýr

Po zvednutí železné opony všichni na západě byli zvědaví na umění
„rudých pilotů“. Jsem přesvědčen, že jsme čestně hájili barvy našeho le-
tectva. V Anglii na „hangárpárty“ jsem se seznámil s Filipem. Byl to ame-
rický důstojník létající jako operátor na průzkumném letounu Awacs
a mluvící dobře rusky.

„Filipe, přijď zítra k našemu odletu. Mám pro Tebe dárek“, povídám. V po-
ledne byl plánován vzlet. Moje „padesátdevítka“ byla naplněna palivem,
gyroskopy navigačního systému se roztáčely. Přišel Filip. „Tady máš moji
mapu jako suvenýr“. Byla to letecká mapa Evropy s nápisy v azbuce a jed-
nou dlouhou čarou znázorňující trasu letu Anglie – Praha. Filip se nevě-
řícně podíval na mapu a pak řekl: „No jo, ale jak trefíš do Prahy, když nemáš
mapu?“ S vážnou tváří a s myšlenkou, že si z toho „amíka“ udělám trochu
legraci, jsem odpověděl: „Podívej, startuji v poledne a letím na východ kur-
zem 090. V této době je slunce na jihu, takže když mně bude svítit celou dobu
na pravou tvář, tak je vše O.K. A v Čechách už to znám, tak mapu nepotře-
buji.“ Nezapomenu jeho pohled. Díval se na mne jako na Pánaboha. Pro
nezasvěcené čtenáře jen tolik, že při dnešních navigačních pozemních
i palubních systémech tu mapu skoro nepotřebuji. Je to taková pomůcka
v krajní nouzi.

A ještě jeden suvenýr z tohoto období. Kolega Víťa a kolega Karel pro-



váděli typický let na VTP (vyšší technika pilotáže) s letounem L-39
Albatros. Při akrobacii v manévru zvaný souvrat najednou rána, na pa-
lubní desce svítí červené světlo „Požár“, motor nepracuje. Jediné řešení-
katapultáž. Vše proběhlo bez závad, oba piloti jsou na padácích a vítr je
unáší k lesu. Pilot Vítězslav uvažuje takto: „Musím otočit padák proti větru
a řídit jej tak, abych bez problémů přistál.“ V rukou ale ještě drží červené
madla katapultovacího zařízení, která mu překáží v řízení padáku. A tak
tato madla pouští a ta padají někam do pole. Pilot Karel uvažuje takto: „Je
to dobrý, padák se otevřel. Ta červená madla budou super suvenýr na tuto ka-
tapultáž. Nesmím je ztratit.“ Tak padák moc neřídil, buchlo to s ním o zem
až si pohmoždil kotník, ale madla nepustil. A má je dodnes. Příčina po-
žáru byla v utržené lopatce kompresoru.

Šumění lesa

Jednou všechno skončí. Konec vojenského létání přišel s odchodem do
důchodu. Každý pilot se musí s tímto smířit a chlapsky vyrovnat. Tak
jsem si říkal, nu což, opravíš chatu po rodičích, zvelebíš dům a konečně

Nad Nechranickou přehradou letadla display teamu. Skupinu vede MiG-21, na čísle vlevo
MiG-23 a Su-25, na čísle vpravo Su-22, Mig-29 a L-59.
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se budeš věnovat koníčkům, na které nebyl čas. Synové odrostli, založili
rodiny a dědo, vezmi o prázdninách někam vnuka, nemáme dovolenou.
Nu což, pojedeme na chatu na Moravu, do chřibských lesů. Vždyť šumění
lesa je tak uklidňující. Když prázdniny skončí, vždy se najde nějaká jiná
činnost.

Na pozvání Generálního štábu naší armády přijeli do Prahy američtí
astronauti českého původu. Spolu s Vladimírem Remkem jsme je dopro-
vázeli, on Cernana, já Blahu. Tedy, jestli to máme počeštit, tak Evžen Čer-
ňan a Jan Bláha. Sympatičtí hoši, skromní a upřímní. První původem
z jižních Čech, druhý z Herálce na Českomoravské vysočině. Můj parťák
uměl solidně rusky, protože půl roku se připravoval ve Hvězdném měs-
tečku pro práci na stanici Mír a vzhledem k tomu, že několikrát letěl s ra-
ketoplánem, tak jsme si měli o čem vyprávět. Bohužel, tato návštěva
málem skončila tragicky, neboť vojenský vrtulník při nečekaném nouzo-
vém přistání byl dosti poškozen a chudák letuška má zdravotní následky
dodnes.

Hovoříme-li o amerických astronautech českého původu, je třeba vzpo-
menout ještě jednoho. Legendárního velitele Apolla 13 a hrdinu stejnoj-
meného elmu v jehož žilách koluje česká krev po babičce z matčiny strany,
Jamese Lowella. Naše setkání se uskutečnilo na společné večeři organi-

I takto se utužuje přátelství. Zleva: Pelčák, Blaha, Cernan, Remek



zované náčelníkem Ge-
nerálního štábu. Udělal
na mne obrovský dojem
svou otevřeností, klidem
a moudrostí. Pravda,
moc jsme si nepopoví-
dali, on pouze anglicky,
já anglicky přes tlumoč-
níka, ale stejně jsem mu
na rozloučení věnoval
svou kosmickou fotogra-
ei s věnováním. A on
druhý den mně poslal
toto:

A to je skoro všechno. V důchodovém věku si lidé kolikrát splňují své klu-
kovské sny. Mou touhou bylo létat. Když jsem se hlásil na střední školu,
na prvé místo jsem uvedl průmyslovou školu a na druhé místo lesnickou
školu. Láska k přírodě byla dána chřibskými bukovými lesy, proto i jeden
z koníčků dnešní doby je myslivost. Udržet si pilotní diplom není levnou
záležitostí a tak si létám pro radost na ultralehkých strojích. Také s par-
tičkou kamarádů jezdíme na moře, s turistickou jachtou brouzdáme kolem
pobřeží Chorvatska, Elby a Korziky. Kdyby se mě vnuci zeptali: „Dědo,
řekni, jaké je to být letcem?“, tak odpovím: „Jó hoši, být pilotem, umět létat
vysoko v oblacích a dívat na lidičky dole, to je prostě paráda“.
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OPOŽDĚNÉ ROZHOVORY

Využil jsem příležitosti přimět k řeči svého kamaráda Oldu Pelčáka, který
prodělal v sovětském Hvězdném městečku ve stejné době stejný kompletní kos-
monautický výcvik jako náš první kosmonaut, pouze s tím rozdílem, že při roz-
hodování o tom, kdo bude tím prvním Čechoslovákem, který let provede, padl
obrazný los na Vladimíra Remka. Možná, že některé z Oldřichových odpovědí
na moje zvědavé otázky budou zajímat i vás. Míťa Milota

1. Jak vypadá denní režim a život ve Hvězdném městečku, jak
dlouho výcvik trvá, jak často se jezdí domů, styky s kosmonauty
ostatních států a sovětskými kosmonauty, zejména se svými budou-
cími parťáky. Jak žijí (žili) sovětští kosmonauté, ať už ti v přípravě,
i ti, kteří už na oběžné dráze byli.

Hvězdné městečko je vojenský garnizon a tento způsob organizace
jemu podobných uskupení je v Rusko běžný. Je třeba si uvědomit, že i u
nás jsou vojenské objekty oploceny, střeženy a zabezpečeny proti vnik-
nutí neoprávněných osob. Rozdíl je v tom, že u nás vojáci, dnes již pouze
profesionálové, bydlí se svými rodinami někde ve městě a do zaměstnání
dojíždí, kdežto v Rusku je v blízkosti vojenského zařízení postaveno síd-
liště s obchody, školou a veškerým týlovým zabezpečením, toto vše je
oploceno a při vstupu do takového garnizonu vás kontroluje dozorčí.
Pokud nemáte propustku, máte smůlu. Pouze v případě kamaráda, kte-
rého chci navštívit a který zde žije, si vás tento kamarád u vchodu vy-
zvedne. A tak je to i ve Hvězdném městečku, které je vzdálené 40 km
východně Moskvy, kde je železniční zastávka s názvem Ciolkovskaja, ale
kde obyčejný ruský občan nemá přístup.

Ve Hvězdném městečku je Středisko přípravy kosmonautů. Tento kom-
plex budov s učebnami, různými simulátory a veškerým podpůrným za-
řízením sloužící ke konkrétní přípravě budoucích kosmonautů je opět
oplocen, u vchodu do areálu kontrolují propustky a vstupní režim je pří-
snější.

Když jsem poprvé stanul na půdě Hvězdného v roce 1975 coby student
zahraniční fakulty Letecké vojenské akademie v Moninu, ani ve snu mě
nenapadlo, že se za rok na tato místa opět vrátím. Tady jsme byli coby
skupinka Čechů na exkurzi, prohlédli jsme si Muzeum kosmonautiky, na
místní poště koupili pohledy a to bylo vše. Podruhé to bylo v roce 1976,
kdy po provedeném výběru již byla poslední čtveřice československých



kandidátů i v samotném Středisku přípravy. Nu a potřetí to bylo opět na
podzim, ale už roku 1976, společně s Vladimírem Remkem. Chvíli jsme
oba bydleli na svobodárně hotelového typu, později jsem dostal přidě-
lený byt, ve kterém jsem rok bydlel s rodinou a kdy můj nejstarší syn
Oldřich zde chodil do třetí třídy ruské školy. S ruskými kosmonauty jsem
potkával denně. Vždyť jsem s nimi bydlel v jednom domě. Dokonce jsme
společně slavili Nový rok 1977. Bylo to úžasné, když zpíváš česky pís-
níčku Tancuj, tancuj, vykrůcaj, soused zleva zpívá ukrajinsky a druhý
soused rusky. Byli jsme přátelé, a když v letectvu piloty sbližuje heslo –
letoun nezná funkce ani hodnosti, když neumíš, tak se zabiješ, tak u kos-
monautů toto platí dvojnásob. Riziko je velké a bohužel, oběti jsou také.
Na patře byl můj soused Jurij Fjodorovič Isaulov. Pilot jako já, dokonce
stejného roku narození. Do našeho příchodu se připravoval na svůj kos-
mický let. Ovšem po rozhodnutí, že poletí Čech, kamaráda Jurije z jeho
přípravy vyškrtli. Již nikdy se do kabiny simulátoru nevrátil. Říká se
tomu – neznámý bojovník. A takovýchto neznámých bylo ve Hvězdném
několik. Patnáct let se připravuješ, za tu dobu jsi několikrát náhradní-
kem, a nakonec ke splnění snů nedojde. S Jurijem jsme byli kamarádi,
nikdy nám nevyčetl svou smolnou historii, naopak, byl vždy nápomocen.
Po návratu do vlasti jsem se s ním ještě dvakrát potkal. Dnes pracuje
v ruské Akademii věd.

Společně s námi byli v přípravě i dva letci z Polska a dva letci z tehdejší
NDR. První půlrok společné přípravy byl věnován teorii, učebnám a la-
boratořím. Po rozdělení do posádek
byla naše příprava individuální a roz-
vrh byl udělán tak, že jsme již os-
tatní potkávali poměrně zřídka. Náš
výcvik od prvního usednutí do škol-
ních lavic až po závěrečné zkoušky
trval něco přes rok. S mým velitelem
Nikolajem Rukavišnikovem jsme
museli dokázat, že zvládneme ja-
koukoli nestandardní situaci tam
nahoře, na oběžné dráze. Mnohdy
jste odkázáni sami na sebe, nemáte
radiové spo- jení a jsou situace, kdy
jde o život. Vaše řešení musí být pře-
sné a správné. Oldřich Pelčák s Georgiem Grečkem ...
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Někdy se se svými bývalými
kolegy potkám. Největší naše se-
tkání bylo v roce 2009 při 22.
kongresu astronautů v Praze, kde
jsem v jejich kolektivu strávil ně-
kolik dnů.

Opět se sešli- zleva Miroslav Hermaszewski,
Oldřich Pelčák a Vladimír Remek

... a s Alexejem Leonovem po 31 letech

Setkání na kongresu v Praze s prvním
čínským kosmonautem Jang Li-wejem

2. Zajímavé příhody sovětských kosmonautů (málokdo ví o prob-
lému Leonova při návratu do modulu, o okolnostech – blbosti, kvůli
které jim uhořel kosmonaut, a pod.).

S mým velitelem Rukavišnikovem jsem si natolik rozuměl, že jsme si
v závěru přípravy ani nemuseli něco vysvětlovat. Je to pochopitelná, za
ty měsíce společně strávených chvil jsme o sobě věděli téměř všechno.
Ale jednou, vlastně dvakrát mě Kolja svým vyprávěním překvapil.
V dubnu 1971 startovala kosmická loď Sojuz 10 s posádkou Šatalov,
Jelisejev a Rukavišnikov. Po spojení s orbitální stanicí Saljut dali povel
k rozpojení, a ono NIC. Nic se nedělo, systém nepracoval. Při navázání
spojení s řídícím střediskem, po konzultaci a opětovném provedení po-
velů, se zase nic neděje. Nervozita a černé myšlenky na obou stranách
narůstají. Zase nic. Dochází k zoufalým pokynům typu: „Po pravé straně
za panelem je svazek drátů. Přestřihněte červený. Co to dělá? Nic? Tak modrý.



Zase nic?“ Mezitím Sojuz 10 vešel do radiového stínu a spojení se přeru-
šilo. Všichni tři kosmonauté mlčeli a přemýšleli o životě. Věděli, že vzdu-
chu mají na dva dny, zásoby potravin asi na týden a tuto beznadějnou
situaci sami nevyřeší. Pomalu se smiřovali s tím, že tady na oběžné dráze
ve výšce 350 kilometrů budou mít svou mohylu. Najednou asi za dvacet
minut ticha něco vrzlo. Pohled na přístroje a do okénka je utvrdil v tom,
že se stal zázrak a Sojuz se samovolně odpojil od stanice. Neuvěřitelné.

Druhou historku mě tento málo usměvavý velitel a již dvojnásobný
Hrdina SSSR vyprávěl z dob, kdy vystudoval matematicko-fyzikální in-
stitut v Moskvě a dostal umístěnku na atomovou elektrárnu. S kolegou
měli službu a v noci zjistili, že štěpná reakce neprobíhá tak, jak by měla.
Bylo ji třeba přerušit. Ale ouha, automat nereaguje, kritická situace se
blíží a po nějaké době může dojít k výbuchu. Druhý Černobyl! Rozhodl se,
že s kolegou udělají „hrdinský čin“ a reaktor vypnou ručně. To ovšem zna-
menalo projít přes olověné stěny a přerušit štěpnou reakci. Podařilo se,
ale oba dva dostali smrtelnou dávku ozáření a stali se výzkumným ob-
jektem speciálního lékařského týmu. Nevědělo se, jak nemoc z ozáření
léčit, byly pouze domněnky. Nic nepomáhalo, krvinky se rozkládaly, lé-
kaři byli v koncích. Ze zoufalství vedoucí akademik vyhlásil heslo – kozí
mléko. Podle receptu babky-bylinářky by to mohlo pomoci. A tak oba dva
pili a pili a zase pili kozí mléko. Světe div se, opět se stal zázrak. Oba mla-
díci se po čase z toho dostali natolik, že Rukavišnikov poté přešel praco-
vat do konstrukční kanceláře Sergeje Koroljeva, hlavního konstruktéra
nosných raket a odtud potom jeho cesta vedla do oddílu kosmonautů.

Takovýchto příhod je celá řada. Ať u ruských, či amerických dobyva-
telů vesmíru. Jsou příhody veselé, ale i smutné. Když jsem v kruhu so-
větských kosmonautů zavedl hovor na téma maléry či neúspěchy, vždy
vyhýbavě odvedli hovor na jiné téma. Nechtěli o problémech hovořit. Po-
chopil jsem, že je to pro ně buď trapné, anebo se bojí o tom cokoli říci. Jen
ti nejodvážnější, kteří možná už neměli co ztratit, se v náznacích zmínili
o tom, že tenkrát se přihodilo to či ono. Můj kamarád, spisovatel Pavel
Toufar na toto téma napsal několik knih a v knize Vzestup a pád Jurije
Gagarina, nakladatelství Regia, 200, v kapitole Smrt v plamenech, na zá-
kladě otevřených archivů podrobně píše o osudu jednoho z těch pionýrů
éry Gagarina. Jmenoval se Valentin Bondarenko a jeho životní smůlou
bylo, že byl v nesprávný čas na nesprávném místě. Svou neopatrností
uhořel po patnáctidenním pobytu v podtlakové komoře. Dovoluji si ci-
tovat z knihy Pavla Toufara:
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O tragickém případu nakonec poprvé podrobněji napsal až v roce 1986
novinář a spisovatel Jaroslav Golovanov v listu Izvěstija a ve stejném roce
přiblížil Bondarenkovu tragédii i ve své útlé knížce Kosmonaut No 1.
Další podrobnosti najdeme rovněž v deníku generála Kamanina a v ně-
kterých archivních pramenech, které však byly zveřejněny až v 90. letech.
Pokusme se o jejich shrnutí :
Na Valentina Bondarenka čekala náročná zkouška izolace ve speciální ba-
rokomoře až v březnu 1961. Byl jedním z posledních z celé skupiny
prvních kosmonautů, sedmnáctý v pořadí. Zkouška začala 13. března
ráno a měla trvat 15 dnů. Valentin dal doma ráno pusu svému malému
synkovi Sašovi, rozloučil se s manželkou a s matkou, která byla u nich na
návštěvě. Řekl jim, že odjíždí na zhruba dvoutýdenní služební cestu. Čle-
nové oddílu měli totiž zakázáno o své práci mluvit i s nejbližšími členy rodi-
ny. Ani manželky nesměly nic vědět.
Pobyt v izolaci v tlakové komoře zvládl Valentin Bondarenko bez větších
problémů. Následující popis příčin tragédie publikoval novinář Jaroslav
Golovanov:
Ráno 23. března 1961, tedy desátý den zkoušky, mu oznámili, že jeho
pobyt brzy skončí a povolili mu sejmout z těla lékařské snímače… Bon-
darenko se spokojeně se rozhlédl. Zvládl to! Spokojenost byla na místě.
Vždyť začínal s určitými obavami. Kamarádi z oddílu, kteří už tuto
zkoušku měli za sebou, shodně konstatovali, že patrně patří mezi horší
část celé přípravy. Valentinovi bylo čtyřiadvacet a mezi uchazeči o let do
kosmu byl nejmladší. V takovém věku se mnohé obtížné překážky zpra-
vidla zvládají lépe. Pro veselého a družného Valentina však mohla být sa-
mota velice tíživá, pokud by byl citově labilnější a psychicky málo silný.
Základní podmínky pokusu byly stejné jako v předchozích případech. Bez
kontaktu s vnějším světem prožil celých deset dnů. Reproduktor v ko-
moře zůstal tichý. Snížený atmosférický tlak byl kompenzován zvýšeným
obsahem kyslíku. Když si začal odlepovat lékařské snímače, otíral místa,
kde přiléhaly k tělu, vatou namočenou v lihu. Vatu pak odhodil. Nevšiml
si však, že tak učinil velice neopatrně a místo do odpadkového koše do-
padla lihem namočená vata na spirálu zapojeného elektrického ohřívače.
V ovzduší bohatě nasyceném kyslíkem se požár rychle rozšířil. Na Va-
lentinovi začal hořet cvičný vlněný oděv. V té chvíli se dopustil osudové
chyby. Bylo mu totiž jasné, že se dostal do velkého průšvihu, ale zpočátku
myslel pouze na to, že požár uhasí sám a proto nebude přivolávat pomoc,
aby mu jeho neopatrnost snad nepřičetli do záporného hodnocení. Co



kdyby ho za poškození komory potrestali vyloučením z další přípravy!
Nikdy se už nedozvíme, proč se tak Bondarenko zachoval. V každém pří-
padě se zpočátku snažil požár uhasit sám, ale neodhadl vážnost situace.
Proto také nevyslal poplachový signál službě u tlakové komory, která ne-
tušila, co vážného se uvnitř děje.
Když lékař, který měl u komory službu, zjistil, že uvnitř hoří, nedokázal
okamžitě otevřít vstupní dveře. Musel totiž nejprve zvýšit uvnitř atmo-
sférický tlak a vyrovnat ho s venkovním tlakem. Každá vteřina však
v těch chvílích byla rozhodující a také doslova osudná!
Zvýšení tlaku trvalo několik minut. Dřív se to nedalo stihnout. Valentin
Bondarenko se mezitím ocitl v ohnivé výhni. Rozšiřujícím se plamenům
se marně bránil ze všech svých sil. Když ho konečně vynesli ven, byl ještě
při vědomí a neustále opakoval, aby z požáru nikoho neobviňovali, pro-
tože vinen je pouze on sám. O osm hodin později zemřel v moskevské
Botkinově nemocnici na popáleninový šok. Veškerá snaha lékařů byla
marná. Vše se prý odehrálo pouhou půlhodinu před ukončením pokusu.
Bondarenko byl převezen do nemoc-
nice ve strašlivém stavu, celé tělo měl
pokryté hlubokými popáleninami, vi-
sely z něj cáry kůže, v ohořelém obli-
čeji nebyly oči, vlasy byly sežehlé.
Přesto byl při vědomí a doktorovi,
který se k němu sklonil, zašeptal pro-
sbu, aby mu pomohli, že má velké bo-
lesti. Nedalo se však nic dělat.
Některé prameny uvádějí, že jeho utr-
pení trvalo ještě dlouhých šestnáct
hodin, nikoli tedy osm, jak napsal Go-
lovanov. Jen v místech, kde letecké
boty ochránily dolní partie jeho
nohou, bylo možné najít žíly a apliko-
vat léky alespoň trochu zmírňující
krutou bolest.

Anebo první výstup do otevřeného
kosmického prostoru Alexeje Leonova. Také v době, kdy jsem se s ním
skoro denně potkával, se nikdy nezmínil o svých trampotách, spojených
s tímto výstupem. Až po třiceti letech, kdy jsme se setkali na kongresu
v Praze, vyprávěl novinářům svůj příběh. Příběh, který málem skončil

Na snímku Valentin Bondarenko

pplk. let. v.v. Ing. Oldřich PELČÁK



tragicky. Spolu s Pavlem Beljajevem odstartovali v březnu 1965 s s kos-
mickou lodí Voschod 2 a kroužili kolem Země s jediným úkolem. Výstup
do otevřeného prostoru. Alexej, připoután lanem, skutečně přes přecho-
dovou komoru jako první člověk na světě opustil loď tak, že z ní vyplul
hlavou dopředu. Návrat byl stejným způsoben, to znamená, nohama na-
před. Ale ouha. Když nastala doba návratu, nemohl se nohama dostat do
přechodového modulu, neboť jeho skafandr se nafoukl tak, že se prostě
spodní částí těla do otvoru modulu nevešel. Zbývalo pouze řešení, zku-

sit to hlavou dopředu a v úzkém
prostoru modulu se nějak otočit o
180 stupňů. Nervozita u Alexeje
stoupá, zásoby vzduchu jsou již
jen na několik minut, skafandr je
neohebný, cítíš se v něm jak
panák. Poslouchal jsem jeho vy-
právění a představoval si tu hrůzu.

„Podařilo se mně po hlavě vtěsnat
do přechodového modulu lodě. Ale
abych zavřel venkovní poklop, a mo-
dul se atmosféricky přizpůsobil tlaku
v kabině Voschodu, musel jsem se
otočit. Dodnes jsem nepochopil, jak
jsem to dokázal. Ale dokázal ! Na po-
slední chvíli.“

Naše první exkurze na
kosmodrom Bajkonur.
Zleva: generál Šatalov,
Pelčák, Remek, gene-
rál Beregovoj, Eber-
hard Kollner, Sigmund
Jahn, Zenon Jankow-
ski a kosmonaut Laza-
rev.

Alexej Archipovič Leonov při výstupu do
volného prostoru.



3. Jak to vypadá na centrifuze - jak dlouho, směry působení (hlava
- nohy a opačně, zkouší se také směr záda-hruď - tak se asi startuje),
kolik g se točí, jaké se při tom plní úkoly.

Centrifuga je kabina s polohovatelným křeslem umístěná na ocelovém
rameni otáčející se obvykle proti směru hodinových ručiček. Rychlost
otáčení i určuje velikost přetížení, kterému říkáme „géčka“. Na zemi při
našem běžném životě máme vlivem přitažlivosti Země jedno G a bereme
to jako samozřejmost. Od tohoto jednoho G se všechno odvíjí, buď do
kladných, anebo do záporných hodnot. Při startu nosné rakety kosmo-
nauté vlivem jejího zrychlení pociťují přetížení 4 G, které trvá až do mo-
mentu oddělení kosmické lodě od nosné rakety a kdy najednou vznikne
beztížný stav, kdy je nulové G. Přetížení také vzniká při návratu na Zemi,
kdy naopak kosmická loď ztrácí svou rychlost díky třením o atmosféru.
Při standartním sestupu je po celou dobu v trvání asi 10 minut rovněž
4 G. Ale stalo se, že návrat kabiny byl díky technickým závadám po ba-
listické křivce, a to potom je přetížení 8 G. Není to nic hrozného, jde to
vydržet, nehledě na to, že toto přetížení působí ve směru prsa – záda,
kosmonauté leží ve speciálním křesle, které je vytvořeno pouze pro jeho
tělo a také ví, co toto přetížení s nimi udělá. Proto nácviky v centrifuze
jsou zaměřeny na přetížení působící ve směru prsa – záda, kdy obvodová
rychlost kabiny odpovídá 8 G, a to po dobu dvou minut. Máte pocit ně-
čeho těžkého na svých prsou. Odstředivá síla vás tlačí do sedačky, dý-
chání je ztíženo tím, že vydechujete silou a ještě po vás chtějí číst tabulku
s písmeny jako u očního lékaře. Nedovedu si představit, jaké to bylo při
nestandartním startu kosmonautů Lazereva a Makarova, kdy ve výšce
192 kilometrů došlo k poruše třetího stupně nosné rakety a oni se vra-
celi zpět na Zemi po strmé balistické křivce s přetížením 20 G. Vasilij
Lazarev mně vyprávěl, že oba ztratili vědomí, a když procitli, bylo všude
ticho. Po otevření poklopu zjistili, že se padák zachytil za skalní výčnělek,
nad nimi jsou skály a pod nimi propast. Pohoří Altaj je přivítalo tím, že
dva dny čekali na záchrannou skupinu, která je z tohoto nechtěného za-
jetí vysvobodila.

Sedačka v kabině centrifugy se dá různě naklánět, takže jsme si také
vyzkoušeli dlouhodobé přetížení 4 G působící ve směru hlava – nohy. Při
tomto je nepříjemné ztráta vidění. S narůstajícími „géčky“ se zužuje
obzor vidění až do fáze, že nic nevidíte. Šero, vnímáte zvuky a jste slepý.
Příšerně nepříjemný pocit. Dvě minuty v takovém to stavu se vám zdají
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hrozně dlouhé. Na štěstí jsme centrifugou prošli jen jednou, ale byl to ne-
zapomenutelný zážitek.

Každý pilot ví, co to je kladné, záporné či nulové přetížení. Může si jej
totiž vyzkoušet v letadle. Problém je v tom, že toto přetížení je krátko-
dobé, řádově trvá několik vteřin a stíhací piloti, aby při vzdušných sou-
bojích anebo při akrobacii neměli ztrátu vidění při velkých „géčkách“,
používají tak zvaný anti G oblek. Jsou to kalhoty anebo i celý kostým
obepínající těsně vaše tělo s nafukovacími hadicemi, které se při vzniku
přetížení automaticky nafukují a tím svírají více a více tělo pilota tak, že
je omezeno odkrvení mozku a oddálena ztráta vidění. Nulové přetížení
je vlastně let po parabole, kdy letoun nabere rychlost, začne stoupat a při
úhlu 45 stupňů jemnou pilotáží dáváte řídicí páku od sebe a čekáte na
beztížný stav. Najednou se v kabině pohybuje to, co normálně někde leží
na podlaze anebo nebylo pevně připevněno. Obvykle je to mapa, navi-
gační pomůcky či trocha nějakého smetí. Pilot, pokud není pevně připnut
upínacími pásy, také má snahu někam uletět. Ono je to s nácvikem bez-
tížného stavu vůbec velmi složité. Na zemi v laboratoři si jej nevyrobíte,

zemskou přitažlivost nez-
rušíte, takže zbývá pouze
letadlo, a to ještě není do-
konalé. Ve Hvězdném měs-
tečku jsme některé práce,
spojené s beztížným sta-
vem, nacvičovali na nedale-
kém letišti Ciolkovskaja
v prostorách nákladního
letadla IL-76, kde doba
trvání tohoto beztížného
stavu je kolem 40 vteřin.
Ovšem práce, spojené s vý-
stupem ze stanice do ote-
vřeného kosmického pros-
toru, se ve Středisku přípra-
vy kosmonautů nacvičují
v bazénu s potápěčskou vý-
strojí. Není to ono, ale ale-
spoň přibližně.Ve stavu beztíže.



Později jsem působil jako zkušební pilot ve Výzkumném ústavu letec-
tva. Při spolupráci s Akademií věd jsme také dělali s letadlem L-410 Turbo-
let beztížné stavy. Na snímku je autor při jednom z nich.

4. Jak vypadá kosmická strava - co se dá všechno do těch tubiček dát,
nebo se už dá jíst i normálně (říkali cosi o kostičkách chleba a pod.)
Co dobrého jste měli objednáno pokud byste letěli vy ?

Na téma kosmická strava bylo určitě napsáno mnoho doktorských di-
plomových prací. Je to oblast vědy, která se neustále zkvalitňuje ku pros-
pěchu spotřebitelů – kosmonautů. V době mého působení ve Středisku
přípravy kosmonautů to zase nebylo tak složité a dokonce jsme měli mož-
nost na této kosmické stravě žít několik dnů. Ale znáte to. Lepší bude si
tyto vzorky schovat jako suvenýr pro příští generace, anebo je ukazovat
známým a kamarádům, až to všechno skončí. Ale k věci. Zásada použí-
vání jakýchkoli předmětů v beztížném stavu na palubě orbitální stanice
je, že si dávám pozor, kam to, co zrovna držím v ruce, dávám. Pokud totiž
předmět pustím, on nikam nespadne, neboť je beztíže, ale pomalu pluje
kolem vás vlivem nucené cirkulace ovzduší uvnitř kabiny a když nedá-
váte pozor, určitě se někam schová. Proto vše, co nepotřebuji, dávám pod
natažené gumičky, pod takovou siťku. Takže když je čas jídla, otvírákem
otevřu malou masovou konzervu, lžičkou nabírám sousta, dávám do úst
a zakusuji chlebem. To slovo „zakusuji“ je špatný výraz. Lépe by se hodilo
– ulomím kostku chleba jako u čokolády a vložím do úst. To proto, aby ne-
vznikaly drobky, které nikam nespadnou, které poletují ve vzduchu
a které jsou prostě nežádoucí. Takže lžíci dáme pod gumičku a napijeme
se třeba teplé kávy, kterou jsme předem ohřáli v elektrické pícce. Je to
vlastně tuba větší zubní pasty naplněna kávou, čajem, polévkou či džu-
sem. Ale existuje tak zvaná dehydrovaná strava. Prostě na zemi se uvaří
bramborová kaše a guláš, toto se dá pod vývěvu, jídlo se zbaví vody a tato
suchá směs v igelitovém obalu tam na oběžné dráze slouží jako kosmické
jídlo. Ale musíte ještě do toho pytlíku vpravit teplou vodu, rukama pyt-
lík zpracovat tak, aby vznikla jakási kaše, kterou potom lžičkou jíte. Nic
moc. Možná dnešní strava pokročila natolik, že kosmonautům i chutná.
Na výběr toho moc není, musíte se spokojit s tím, co máte v pytlíku denní
dávky.

S velkou oblibou kosmonauté točí na video pití vody. Je to hadička
s kohoutkem, kde náustek vložíte do pusy, pustíte vodu a pijete. Ale pro
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video se to dělá jinak. Vezmete hadičku, otevřete kohoutek a voda teče.
V beztížném stavu dělá kuličku vody. Větší a větší. Nu a vy, plujete za ku-
ličkou, kousek si ukousnete a spolknete. Anebo celou chytnete do pusy
a spolknete. Prostě legrace pro televizní diváky.

5. Jaké se nacvičují „Zvláštní situace za letu ?“ Jak se provádí orien-
tace kosmické lodi před návratem ? Ještě se počítalo s katapultáží
(jako třeba Gagarin) ?

Skoro veškerý praktický výcvik na simulátorech je věnován nácviku
možných i nemožných situací, které mohou vzniknout během letu sa-
motné kosmické lodě, to znamená po jejím odpoutání se od nosné rake-
ty, provádění manévrů na zvýšení výšky od povrchu Země a hlavně na
manévr při přiblížení a spojení s orbitální stanicí. Všechny tyto operace
jsou automatizovány, a pokud vše probíhá podle plánu, kosmonauté
pouze kontrolují a vyhodnocují správnost úkonů. Ovšem, když se vloudí
chybička, pak musí zasáhnout člověk, a buď odstraní špatnou práci sys-
tému v automatickém režimu, anebo vše převezme do vlastních rukou
a manévry provádí ručně. A tento princip práce do nás instruktoři na si-
mulátorech „lili horem-dolem“. Ke konci výcviku jsme všechny úkony
s odstraněním možných závad znali zpaměti, všechny režimy letu i spo-
jení se stanicí jsme ovládali, ale…. To slovo ALE je zde proto, abych zdů-
raznil, že posádka kosmické lodě nesmí nic dělat zpaměti. Od toho má
k dispozici palubní itinerář, kdy jeden člen čte postup prováděných úko-
nů, druhý na to tlačítko či spínač dá ruku, ten první se podívá, zda je to
správně a teprve nyní ten druhý tlačítko zmáčkne. Absolutně vyloučeno,
aby v činnosti lidí nastala chyba. Je to pochopitelné, zvláště při manévru

výškou je tento proces ne-
vratný. Pokud uděláte chy-
bu, jste v kosmickém pros-
toru někde jinde a ke spo-
jení by nedošlo. Ve fázi
startu a přistání neděláte
nic a plně spoléháte na
bezchybnou práci nosné
rakety či oddělení jednotli-
vých modulů od návratové
kabiny. Co je velmi důležitéBajkonur - setkání s domorodcem



při návratu na Zemi, ověřit orientaci
lodě osou Y, otočení lodě motory proti
směru letu, kontrolovat dobu zážehu
hlavního motoru a polohu lodě vůči
Zemi, kde k zážehu dojde.

Může se stát, že dojde k poruše ně-
jakého systému. Jsou vyložené havá-
rie, kdy posádka musí jednat rychle
a rozhodně tak, aby si zachránila život.
A naděje na život je pouze tam dole, na
Zemi. Proto, na příklad, není rozho-
dující, když vám uniká vzduch z ka-
biny, anebo je na palubě požár, kam po
provedení přistávacích úkonů posádka
přistane. A jelikož vodní plochy naší
zeměkoule zaujímají 72% celkového
povrchu, je velká pravděpodobnost

Na nedalekém letišti Ciolkovskaja jsme měsíc létali na MiG-21 US. Trenovali jsme vedení
reportáže za letu. Není to snadné provádět přemet a ještě u toho povídat, co dělám,

jakou mám rychlost, přetížení a své dojmy. Na snímku zleva: E. Kellner, sedící v kabině
Z. Jankowski, za ruským instruktorem V. Remek, M. Hermaszewski, S. Jahn a O. Pelčák

Před startovací rampou
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i přistání na vodní plochu, do moře či oceánu. Ruská návratová kabina
plave na vodě, a pokud se do ní nenabere poklopem voda, tak se chová
jako loďka. Proto i jedna z fází našeho výcviku byl nácvik přistání na moř-
skou hladinu. Pro nás suchozemce zajímavá, ale velmi náročná etapa na
Černém moři v kolektivu námořníků vojenského křižníku. Nakonec i toto
jsme zvládli při mořské nemoci, v malém prostoru návratové kabiny
svléknout skafandry, obléknout neopreny a čekat na záchranu.

Nácvik přistání do vody. Světlice a dýmovnice signalizují vaši polohu.

Současné ruské návratové kabiny jsou jednorázového použití a kos-
monauté se v ní nacházejí až do přistání, až do doteku se zemí. O kata-
pultáži, která byla na lodích typu Vostok, se neuvažuje. Je to zařízení
zbytečné a navíc váhově těžké. Každý vojenský pilot ví, že v případě ka-
tapultáže má v padáku zabudovanou schránku s nouzovou dávkou pro
případ, kdyby se ocitl v neznámém terénu a mohl si sám sobě nějak po-
moci. Taková schránka je i v návratové kabině. Jsou v ní světlice, speci-
elní zápalky, radiostanice, struna na řezání dřeva a jiné užitečné věci,
které vám usnadní přežít několik hodin v neznámém terénu. Dokonce to
bylo i nechtěně prakticky vyzkoušeno, kdy kosmonauté Leonov a Bejla-
jev se opozdili o několik vteřin v zapnutí brzdícího motoru (automatika
nepracovala) a místo jejich přistání bylo o 500 km jinde.



6. Jak se provádí osobní hygiena, je tam nahoře ponorková nemoc,
jak se spí a jaký je denní režim?

Osobní hygiena se provádí pod heslem „Šetřit s vodou“, kosmonauté
při krátkých letech se nemyjí. Pouze se otřou voňavým ubrouskem, oholí
se jednorázovou žiletkou s použitím holícího krému, cucají větrový bon-
bon na osvěžení dechu. Jak se chodí na záchod? Není to zase tak složité.
Na malou stačí ze stěny orbitální stanice vytáhnout hadici, smáčknout
tlačítko a tím pustit vývěvu, hadici si nasadit na pindíka a ulevit si. Moč
postupuje do hliníkového zásobníku a ten, až je patřičně naplněn, kata-
pultuje se jako ostatní kontejnery s odpadky do otevřeného prostoru.
Tyto kontejnery obíhají kolem Země, jsou rychleji přitahovány zemskou
gravitací a asi za měsíc shoří v atmosféře. Poučení pro milenecké páry –
vidím-li padající hvězdu, nemusí to být vždy meteorit. Nu, a pokud chci
jít na velkou, musím se jako volně plující předmět dostat k takovému na
pevno zabudovanému nočníku, nohama, rukama se držet madel a hlavně
mít kontakt. Protože když nemám kontakt a jen trochu se od nočníku
vzdálím, letí vedle mne i to ho…, které jsem tam pustil. Co dělat? Rychle
po něm sáhnu rukou a vrátím zpět. V nočníku je gumový pytlík, který se

Posádka Rukavišnikov-Pelčák před simulátorem a v simulátoru Sojuzu

pplk. let. v.v. Ing. Oldřich PELČÁK



poté zaváže a vloží se rovněž jako ostatní odpadky, prázdné konzervy,
tuby, špinavá trička apod. do vystřelovacího kontejneru. Samozřejmě při
dlouhodobých letech může být tak zvaná ponorková nemoc. Měsíc, dva
i více na sebe hledí jedny a ty samé tváře, v malém prostoru si po čase
jdou na nervy, začíná to mezi nimi jiskřit a každá hloupost je rozčiluje. To
bylo na stanici Saljut a poté Mír. Dnes, kdy létá stanice ISS, která má ně-
kolik sekcí a různých zákoutí, je možnost být na několik hodin sám. Pro
tyto účely je s řídícím střediskem navázáno zašifrované spojení, kdy ten
či onen kosmonaut může pohovořit se svou rodinou, aniž by je ostatní
slyšeli. Nuda na oběžné dráze nikdy není. Naopak, program je tak sesta-
ven, aby měli pořád co dělat a když už se najde chvíle odpočinku, tak dívat
se na matičku Zemi je pořád nezapomenutelný pohled.

Pohled z výšky 350 km, A stejně je ta naše planeta krásná, že?

V beztížném stavu není pojem nahoře a dole. Je úplně jedno, zda spíte
s hlavou nahoře anebo vzhůru nohama. Hlavní je svůj spací pytel někam
přivázat či jinak zaexovat. To aby se během spánku volně nepohyboval.
Na současné stanici je to již vyřešeno tak, že každý má svou kóji a své
soukromí.

Co říci závěrem? Snad to, že jsem měl štěstí a ve správný čas jsem byl
na správném místě. Jsem přesvědčen, že ten klukovský sen by se splnil



mnohému z čtenářů této knihy, kdyby
měl stejné podmínky jako my dva –
Vladimír Remek a Oldřich Pelčák.
Pravda, od letu prvého Čecha uplynulo
již 35 let a zatím není velká naděje na
pokračování. Buďme optimisté a věř-
me, že se ještě tohoto momentu doč-
káme.

Panenka v moravském kroji je z kraje mého
mládí, moravského Slovácka. Obvykle říkávám,

když neletěl Moravák, tak letěla tato
Moravanka. A strávila na oběžné dráze

sedm dnů.

K suvenýrům patří originál rukavice od skafandru Vladimíra, které věnoval
mým dvěma synům. Písmena v azbuce jsou jeho iniciály – Remek Vladimír.

pplk. let. v.v. Ing. Oldřich PELČÁK



OCENILI KOSMONAUTA

Název této příhody jsem převzal z novinového článku, který mně ne-
dávno na leteckém dnu v Hradci Králové předal můj kamarád Mirek Pet-
říček. Pravda, on o tomto článku vystřihnutého z okresních novin hovořil
již několikrát, nosil jej složený v peněžence a čekal na chvíli, kdy se set-
káme, aby jej předal. Doslovné znění je:

Cidlina – Na konci září pořádala tato obec setkání občanů a přátel obce.
Při této příležitosti udělilo zastupitelstvo poprvé v historii dva tituly čestný
občan. Tohoto ocenění se dostalo Oldřichu Pelčákovi a jeho mamince Jarmile
Jurečkové. Oldřich Pelčák má v Cidlině chalupu, prodělal s Vladimírem Rem-
kem kosmonautický výcvik ve Hvězdném Městečku u Moskvy. Do vesmíru na-
konec letěl Vladimír Remek. Jarmila Jurečková je bývalou novinářkou. Stále
přispívá do místního zpravodaje a podílí se na řadě kulturních a společenských
akcí v obci.
Ano, tohoto ocenění se mé mamince i mně dostalo v září roku 2011. Pan
starosta Ing. Smetana to komentoval slovy: „Přesto, že jste v naší obci coby
chalupáři, ceníme si vaší činnosti ve prospěch naší obce, která má pouze 92
obyvatel, ale zato elánu a aktivit nejen mladých, ale skoro všech občanů,
dostatečné množství. A to je dobře, naše obec vzkvétá a má velké plány do
budoucna.“

Čtenáři pro upřesnění.
Obec Cidlina v okrese Třebíč
leží uprostřed mezi Jihlavou
a Znojmem, asi 15 km severo-
východně od Moravských Bu-
dějovic.
Na svých webových stránkách
www.cidlina.eu uvádí, že prů-
měrný věk trvale žijících oby-
vatel je 47 let. Sbor dobro-
volných hasičů je hlavním or-
ganizátorem všech kulturních
a společenských akcí a nedáv-

no oslavil 75 let od svého založení.
I když moje maminka bydlí v Brně, v paneláku ji to nebaví, a tak od jara
do podzimu ve svých 90 letech žije zde na chalupě. Čiperná sokolka, která

Předávání čestného občanství starostou obce



svými fejetony pravi-
delně přispívá do obec-
ního časopisu, Cidlin-
ského senátního tisku.
Pokud je to možné, i já
přispěji svými video-
elmy a fotograeemi do
archivu této vesnice.
Zrovna nedávno jsme
s kamarádem létali nad
obcí a pořizovali záběry
do videoklipu o této
malé, ale půvabné ves-
ničce na Českomorav-
ské vysočině. Nevadí, že zde nemají hospodu a obchod. Zato je zde klid,
pohoda a pálí se zde dobrá slivovice.

Jarmila Jurečková se synem Oldřichem

SETKÁNÍ S NOSITELEM ŘÁDU BÍLÉHO LVA

Na začátku prázdnin jsem jel jižně Jihlavy na chalupu mé maminky
z pracovních i společenských důvodů. Posekat trávu, provést drobné
práce údržby, zúčastnit se oslav významného výročí dobrovolných hasičů
a v pátek v senátu, jak říkají místní zdejší místnosti s výčepem, pohovo-
řit se sousedy. A když už jsem v tomto kraji, s radostí jsem přijal pozvání
leteckého kolegy z Havlíčkova Brodu, pana pplk. Zdenka Roha k přátel-
ské návštěvě pana plukovníka Imricha Gablecha. O jeho neuvěřitelných
zážitcích spojených s jeho úletem z území Slovenského štátu do Polska
a následně s úmyslem přeletu do Rumunska kam nedoletěl, naopak byl
zatčen ruskými vojáky, označen za špiona a transportován do sibiřského
gulagu. Dva roky pobytu v koncentračním táboře toho nejhoršího typu,
odkud obvykle nebylo návratu, podmínky přežití i zdravotní potíže, udě-
laly své. Zachránilo jej i jeho druhy vyhlášení války. Trestanci z gulagů
byli dopraveni na frontu, Imrich Gablech se v Moskvě přihlásil coby pilot
české náborové komisi a byl poslán do Anglie k našim leteckým jednot-
kám. Kruté bolesti břicha a celkově podlomené zdraví byly příčinou toho,

pplk. let. v.v. Ing. Oldřich PELČÁK



že přerušil přeškolení na Spiteru,
byl nucen i odejít od 311.bombar-
dovací perutě, po pobytu v ne-
mocnici a po návratu do služby,
byl proškolen na leteckého dispe-
čera - aireeld-control. Poté sloužil
coby fying controller. Po návratu
domů byl v roce 1949 propuštěn
z armády. Jako všichni „zápaďáci“
i on byl podezřelý z protistátních
úmyslů, neměl práci, oženil se, ale
jeho manželství bylo na popud bý-
valého tchána rozvedeno, neboť
jak bylo soudcem řečeno – nebyla
záruka ve výchově syna v duchu
komunistických principů. Podru-
hé se oženil s učitelkou, postavil
dům a až do důchodu pracoval
v podniku s obvazovými materi-
ály. Je vdovec a z každého manželství má jednoho syna.

Při cigaretce a kávě se vypráví zážitky o velké zemi. Imrich Gablech
o sibiřském gulagu, Ol-
dřich Pelčák o Hvězdném
městečku.
A nyní s tímto doposud
velmi temperamentním
pánem, který má doma
vzorný pořádek sedíme
spolu s přáteli a vykládáme
si o životě. Na stěně má
specielní vitrínu se všemi
svými řády, medailemi i od-
znaky. Ten poslední, nej-
vyšší a nejcennější - Řád
Bílého lva III. stupně udě-
lený prezidentem Václa-
vem Klausem v roce 2008,

Moje dcera Lucie Pelčáková s Imrichem Gablechem
u něho doma. Ve své dobrosrdečnosti hostitel nabízí

svůj oběd – nudle se zelím.



má na jiném místě. Imrich Gablech ve svých 96 skoro letech je milovní-
kem své zahrádky, ale jak říká – na strom již za jablkem nevyleze, a tak je
vděčný za jakoukoli pomoc. Má štěstí, dobří kamarádi se ještě v Havlíč-
kově Brodě najdou.
Spolu s dcerou Lucií odjíždíme zpět na chalupu s dobrým pocitem. Jsme
rádi za toto setká-
ní. Upřímně řeče-
no, pan plukovník
Imrich Gablech
nám oběma dal
sílu a elán. Děku-
jeme.

plk.Ing. Oldřich Pelčák

pplk. let. v.v. Ing. Oldřich PELČÁK





Milan REICHART

VZPOMÍNKA

Příští rok, přesněji v květnu 2013 uplyne 50 let od zrušení vojenského
letiště v Klecanech u Prahy. K tomuto letišti se váže následující událost.
V roce 1961, možná to bylo 1962, se prováděl jarní sobotní úklid letišt-
ního areálu. V blízkosti areálu TOPu na západní straně letiště, ležel
kámen připomínající silniční obrubník. Na rozkaz náčelníka TOPu aby-
chom kámen odvezli za hangár, přijeli jsme pro něj s vozíkem a při po-
kusu o jeho naložení jsme zjistili, že je na něm jakýsi nápis. Po odstranění
mechu, hlíny a jeho umytí se objevil nápis:
„Ke zbožné upomínce na Tassilo prince Hanavského a hraběte ze Schaumburgu
narozeného 21. 12. 1901, který se v těchto místech zřítil se svým letadlem
a zabil dne 16. května 1932 odpoledne ve 3 hodiny a 13 minut“.
Jak jest z datování patrno, letos uplyne od oné smutné události 80 let.
Hrabě Schaumburg byl kamarádem majitele zámku a cukrovarníka Be-
niese a do Klecan přiletěl na návštěvu. Tato událost se odehrála na louce,
ze které se někdy v roce 1942 stalo
letiště a kdy byl zámek a k němu pat-
řící areál prodán Matyldou Benieso-
vou Svazu německé mládeže (Hit-
lerjugend). Po válce zde bylo školící
středisko Českého svazu mládeže,
posléze až do roku 1990 byl zámek
v majetku Čsl. Armády. V tomto roce
byl předán obci Klecany, která jej
v roce 1992 prodala Ing. Toupalíkovi
z Brna. Ten se však o zámek nesta-
ral, takže v roce 2003, kdy ho koupil
Jens Beckhäuser připomínal ruinu.
V současné době je zámek plně zres-
taurován a slouží jako sídlo majitele.
Časopis „Letec“- orgán Masarykovy
letecké ligy tenkrát napsal: „Poslední
větší letecké dny v naší republice ne-
obešly se takřka bez účasti výborného

Milan REICHART



německého letce, sportsmana hraběte Tassilo Schaumburga. Byl to znamenitý
letec akrobat, který ve svém malém letounu dovedl vždy diváky strhnout
k opravdovému nadšení. Poprvé to bylo loňského roku na leteckém dnu v Plzni,
který pořádal aktivní Západočeský Aeroklub. Potom v červnu na pražském le-
tišti, kde oslňoval především svým letem na zádech se zastavenou vrtulí, dále
na pardubickém leteckém dni Východočeského Aeroklubu v září minulého roku
a konečně letos 15. května v Prostějově.
Bohužel, toto jeho veřejné vystoupení bylo jeho posledním. Druhého dne před
návratem do Německa, přiletěl na návštěvu ke svému příteli na zámeček do
Klecan. Zde při ukázkové akrobacii prováděné příliš nízko nad zemí, jeho le-
toun propadl a udeřil do země. V jeho troskách nadějný sportovec nalezl smrt.
Hrabě Schaumburg během svých několika návštěv v Čechách, získal všeobec-
nou úctu, respekt a v jeho vystoupeních a kontaktech s veřejností nebylo nic do-
mýšlivého. Byl pohřben 19. května v rodinné hrobce v Hořovicích. Po dobu
ceremonielu kroužila nad místem tři vojenská letadla.
Letoun, na kterém Tassilo své umění předváděl a který se mu i stal osud-
ným, byl dolnokřídlý samonosný jednoplošník BFM 23b s motorem
Gemet 85 HP, dřevěné konstrukce a výborných letových vlastností. Ča-
sopis Letec dále píše – „Hraběti Schaumburgovi zachovávají naši letci jistě
vřelou vzpomínku, neboť jeho vztahy k našemu letectví byly takové, jaké by-
chom si přáli míti ne pouze mezi letci, ale vůbec mezi všemi občany sousedních
států“.

Zpět k pomníku. Po omytí byl pomník vztyčen u jižní strany hangáru
TOPu tak, aby nebyl moc nápadný. Když se v roce 1963 letiště rušilo a 50.
spojovací letecký pluk se stěhoval do Kbel, důstojně umístěný pomník
u hangáru stále stál. V roce 1969 zde nastoupil základní vojenskou službu
můj kamarád a absolvent plachtařského výcviku v aeroklubu Letňany.
Shodou okolností byl přítomen, kdy při senoseči pomník opět překážel
a tak byl vyhozen na louku. Odtud jej můj přítel odvezl a opětovně ulo-
žil v kasárnách na místo, kde snad již nikomu nepřekážel. V roce 1989 po
předání kasáren do správy obce Klecany, místostarosta obce nechal po-
mník odvézt na obecní hřbitov, kde byt také zrestaurován.
Tím kamarádem, který pomník zachránil, byl dnešní major ve výslužbě,
navigátor dopravního pluku ve Kbelích, stále skromný – František Dvo-
řák, obyvatel obce Klecany. Byl to on, který navigoval první přelet vo-
jenského TU-154 přes Atlantik, či jako člen posádky létal na arabská
území zmítaná nepokoji a válkou. Děkuji Ti Františku!

Milan Reichart, člen odbočky SL č.26, Praha
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pplk. Ing. J. Stojan

pplk. Ing J. STOJAN

CITACE

V RAF byli významní bojovníci za své činy odměňováni „Citacemi
v rozkaze”, spojenými s návrhy na vyznamenání. Pan pplk. Ing. J. Stojan
laskavě poskytl svoje podklady, týkající se našich letců, a svolil k jejich
uveřejnění, aby se případní čtenáři mohli s tímto systémem seznámit.

Přehled jmen a udělených medailí
(údaje podle zpracovaných podkladů - pplk. Ing. J. Stojan)

Poř. Hodnost Jméno a příjmení Medaile Poznámka
čís.
1 Acting Flight Jan Robert ALEXANDER D.F.M. list 162- zmínka

Lieutenant 787199 (134305) (na listu 162 i zmínka navigátor
o D.F.C. pro tohoto
přísl. RAF)

2 Flight/ František ALTMAN Air Force Cross listy 2, 3, 4
Lieutenant 134 305 (787199) A.F.C.-zmíněno na listu 202 list 202-seznam a ci

tace
Evidence RAF:
AIR 2/ 9047 xc
23837 (6)

3 Wing Ján AMBRUŠ návrh na Honorary list 5
Commander (Vojenský atašé Officer list 76 - udělení

v Kanadě) 81883 O.B.E.

4 Flying Officer Karel BALÍK Air Force Cross list - 29, 30 -návrh
156732 (A.F.C.) list 196-seznam

a citace pro A.F.C.
list 76 - udělení

5 Pilot Officer Karel BEČVÁŘ Distinguished Flying Cross list - 31 - návrh DFC
(na udělení - list 82587 (D.F.C.) list - 32 - návrh DSO
195 je jako velitel 3. skupiny ho list 182-seznam
Flying Officer) navrhuje list 195- udělení

na D.S.O.!(popis.doložka) D.F.C.
list 243 – seznam



7

8

9

10

11

12

13

14

Flight Sergeant

Wing
Commander

Wing
Commander

Group Captain

Sergeant

Warrant Officer

Flight Lieutenant
na listu 243 jako
Act. F/L

Flight Lieutenant

Josef BERNÁT
787377

Václav BERGMAN
81884

Jan BERGMANN

Josef BEROUNSKÝ
86313 (viz. kniha -
plk. Váňa)

Benedikt BLATNÝ
787448

Ladislav BOBEK
788011

Jindřich BREITCETL
82537

Josef BRYKS
(alias RICKS-list 100)
52538 ??? list 95 (na listu
96 oprava)
82538 ??? list 93, 96

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C)

Honorary Member
of British Empire (M.B.E.)

Order of the British Empire
(C.B.E.)
list 122 - stížnost že vyzna-
menání dosud nedošlo,
schváleno v roce 1942)
list 171- zmínka o vrácení
vyznamenání, neboť nemo-
hou najít pilota (údajně od-
letěl do Moskvy)

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)
(list 151- překlad citace)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

M.B.E. (Honorary)

list - 37, 38, 39, 40,
41,
list 42 - udělení
list 237-přehled do-
poručení na D.F.M.

list 6
list 147- návrh
list 65 - návrh

list – 33
list 76 - udělení

list-1,43, 44, 45, 46,
47, 48
list - 125 -návrh
listy -124, 123, 122,
121, 120, 171 - do-
provodné dopisy

list 119,118 - návrh
list 115-citace
151- překlad
- nepoužitelné
list 116, 117,
- doprovodné dopisy,
list 182-seznam

list 13 - návrh
list 187- návrh

list 56, 58 – návrh
list 243 – seznam

list 99,100-návrh
list 93, 97 - udělení a
oficiálcí citace
list 92, 94, 95, 96, 97,
98 - doprovodný
dopis

6 (Warrant Officer) Jindřich BENEŠ Distinguished Flying Cross list-34, 35, 36
Pilot Officer 198187 (D.F.C.) list - 139 - doprovod.

(jako W/O měl 787223) dopis



15

16

17

18

19

20

21

22

Josef ČAPKA
787253

František DOLEŽAL
82593

Oldřich DOLEŽAL
155129 (pilot ?)

Josef DUDA (list 85
jako Colonel)

Josef DYGRÝN
787678

František FAJTL
82544

Arnošt FANTL
85216

Emil FECHTNER
81887

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
Distinguished Service Order
(D.S.O.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Honorary Commander
C.B.E.

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)
(v poznámkách uvedeno:
Czech War Cross 4.6. 41
Czech War Medal 5.6. 41
1st Bar to War Cross 5.7. 41)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Member of British Empire
M.B.E.

D.F.C.

Flight Sergea

Squadron Leader
Wing
Commander

Pilot Officer

Acting Group
Capitain

Sergeant

Acting Squadron
Leader
na listu 79 jako
Squadron Leader

Pilot Officer

Pilot Officer

list 182-seznam
list 205 - udělení (už
jako Pilot Officer)
list 266 – seznam
doporučených

list 89 – návrh DSO
list 90 - udělení (ne-
čitelné, zadní strana –
Návrh DFC)

list 54, 55 - návrh
(A3)
list 86 - informace
o předání
list 87, 88, - návrh

list 76,85 - udělení
list 84-návrh
(na listu 76, pol. 39
je udělení)

list - 80 – udělení
list 81-návrh
list - 82 (doporučení
na medaile - viz. po-
známka)
list 182-seznam
list 195 -udělení
D.F.M.
list 243 – seznam
(D.F.M.)

list - 78- udělení
list - 79 - návrh

list – 66
list - 77 - návrh
list - 141, 161-
doprovodný dopis

list - 68, 69 návrh
list - 70, 71 - udělení
list 182-seznam

pplk. Ing J. STOJAN



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Squadron Leader

Sergeant

Acting Flight
Lieutenant

Flight Lieutenant

Flight Sergeant

Flight Lieutenant

Flying Oficer

Squadron Leader

Acting Squadron
Leader

Squadron Leader

Emil FOIT
83225

Jozef FRANTIŠEK

John GELLNER
CAN/J2822

Denys Edgar GILLAM
(A.F.C.)

Rudolf HAERING
787514

Joseph Jan HANUŠ
82546

Zdeněk HANUŠ
127096

Jiří HARTMAN
81907

Alexander HESS

Jaroslav HIMR
81891

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)
Bar to D.F.M.

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
byl také u 312. perutě

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)
(list 128, 129- změna
vyznamen.)
doprovodné dopisy (Josef
Bernát a Rudolf Haering)
(viz. p.č. 19 - Josef Bernát)

Distiguished Flying Cross
(D.F.C.)
- 25.5. 43 (list 153)
(na listu 153 jako Flight
Lieutennant)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

list59-návrh (obě
strany listu)
list 241-seznam
návrhů

list 60, 61, 62 - návrh
list 63- návrh
list 182-seznam

list-49, 50
list 182-seznam

list 52, 53
listy 146, 147

list 130 - návrh
list 182-seznam
list 237-přehled
doporučení na D.F.C.

list-153- záznam
o udělení
list 154-citace, návrh

list 86 - informace
o předání
list 87, 133-citace
list 134- návrh

list 132 - návrh
list 131 - souhrn
návrhů

list 169 - záznam
o udělení
list 170-návrh
list 182-seznam

list 164- zmínka
list 165 - návrh



33

34

35

36

37

38

Wing Commander

Squadron Leader

Flight Lieutenant

(Sergeant )
Flight Lietenant

Flight Lieutenant

Flight Sergeant
(list 9, 184 jako
F/L)

Honorary Officer
(list 148-citace z udělení
D.F.C.)
list 155 - schválení králem -
udělení “Honorary Compa-
nion of the Distinguehed
Service Order)
Návrh na O.B.E. -list 166
Award by Allies:
Croix de Geurre (Czech)

Distiguished Flying Cross
(D.F.C.)

Air Force Cross
A.F.C.-zmíněno na listu 202

A.F.M. - (už měl z dřívějška
viz. list 206)
Distiguished Flying Cross
(D.F.C.)
A.F.M.
list 171, 172 (11.2.42 byl
jako P/O u české jednotky)-
inf. o zaslání medaile

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distiguished Flying Medal
(D.F.M.)
(D.F.C.) - list 9

list 76 - udělení
list 84 (zadní strana
nečitelná - návrh)
list 166, - návrh
O.B.E.
list 167, 168-návrh
na D.F.C.
list 227-seznam a ci-
tace z udělení D.S.O.

list 162 - informace
o udělení
list 163-návrh
list 241-seznam
návrhů

list 201-návrh
list 202 - seznam
a citace

listy - 1, 156-návrh
list 206-zpráva o pře-
dání
list-43
list 182-seznam

list 173-návrh (obě
strany)
list 241-seznam
návrhů

list 157-návrh
(zmíněn i P/O
MANSFELD)
list 175-návrh
na D.F.C
list 9-udělení
list 184 - zmínka

Jaroslav HLAĎO
(D.S.O., D.F.C.)

Hugo HRBÁČEK
87618

Josef HUBÁČEK
60517

Jan HRNČÍŘ
63065
727310 ??- list 172
(druhá strana - záznam
letů)

Otakar HRUBÝ
117341

Slavomil (na listu 9,184
jako Slavomil Augustýn)
JANÁČEK
787842 (na listu 9,184
číslo 132504)

pplk. Ing J. STOJAN



39

40

41

42

43

44

45

46

47

Karel JANOUŠEK
Inspector General of the
Czechoslovak Air Force

Václav JÍCHA
66486

V. JICHNA
(asi JÍCHA – chybně
uvedeno?)

Joseph KALLA

J. KELLA
(asi VELLA ! -chybně
uvedeno?)

Josef KEPRT
68188

K. KNAIFL

Václav August KOPECKÝ
87620

Václav KORDA

Air Commodore

Flying Officer

Flying Officer

Lieutenant -
Colonel

Flying Officer

Flight Lieutenant

Pilot Officer

Flight Lieutenent

Pilot Officer

informace o problému
s udělením K.C.B.
navržen na povýšení jako
Air Vice-Marshal
Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
(na listu 186 zmíněn jako
FLT. LIEUT., SPECIAL DUTY
LIST,
Test pilot)
A.F.C.-zmíněno na listu 202

D.F.C.
(údajně zahynul v lednu
1945)

O.B.E.

D.F.C.
(údajně zahynul v lednu
1945)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

A.F.C., D.F.C.

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
(list 155- přklad citace
D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

list-159 , 160 (obě
strany)
list 174-návrhy,
zmínky
list 177-zmínka
o udělení D.S.O.
list 178, 179,
180,181, - zmínka
o odělení K.C.B.

list 183-citace
list 185 - návrh
list 186 - citace-návrh
list 202-seznam a ci-
tace A.F.C.
list 203-udělení D.F.C.

list 162 - zmínka

list 140

list 162 - zmínka

list 142, 143 - návrh
list 184 – zmínka
list 244-seznam a do-
poručení
list 245 – seznam
s D.F.C. a doporučení

list 135, 136, 137,
138, - doprovodný
dopis

list 126 - návrh

list 243 – seznam



Acting Wing
Commander

Flight Sergeant

Flying Officer

Flying Officer

Acting Group
Capitain

Acting Flight
Lietenant
na listu 204:
Flight Sergeant

Flight Lietenant

Distinguished Service Order
(D.S.O.)
(list 211-návrh na D.S.O. -
jako Squadron Leader)

Distinguished Flying Medal
D.F.M.

Most Excellent Order of the
British Empire
O.B.E.

Most Excellent Order of the
British Empire
O.B.E

Order of British Empire
O.B.E.
list 216- dopis že Wing
Commander KUBITA dosud
neobržel O.B.E.
list 217, 218 - komentář
o pochybnostech

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
Distinguished Flying Madal
(D.F.M.) - hodnost jako
Flying Sergeant

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)

list 206-zpráva o pře-
dání (zadní strana -
citace)
list 211-návrh D.S.O.
(vzadu citace)
list 212-udělení
D.S.O. a citace

list 13 - návrh

list 213 - zaslání
medaile
list 214- citace
z udělení

list 213 - zaslání
medaile
list 214- citace
z udělení

list-43
list 215 - seznam
list 140 jako Acting
Wing Commander)
list 219- doporučení
list – 177 (neúplné)

list 183-citace
list 194 - návrh
list 203-udělení
list 204-návrh na
D.F.C.
list 235-udělení
D.F.M.
list 236-neudělení
D.F.M.
list 237-přehled do-
poručení na D.F.M.

list 209-návrh
list 210-citace
z udělení

Jan KOSTOHRYZ
82523

Bohuslav KOVAŘÍK
787326

Jarosla KOZELKA
124206

Josef KRAUS
176642

Alois Antonín KUBITA
86314

Otmar Leopold KUČERA
112548
na listu 204 číslo 787658

Josef KUHN
788128

48

49

50

51

52

53

54

pplk. Ing J. STOJAN



55

56

57

58

59

60

61

62

Flight Lieutenant

Colonel

Flying Officer

F/Lt (A/S/Ldr)
list 11- jako
Pilot Officer

Acting Squadron
Leader

Flight Sergeant

Flight Lieutenant

Sergeant

Karel
KUTTELWASCHER, D.F.C.
111519

A. LIŠKA

Miloslav LIŠKUTÍN
158235

Miloslav Jan MANSFELD
69453

Jiří MAŇÁK
81896
(na listu 193 vzadu je
perem psáno číslo
81986)

František MAREŠ

František MASAŘÍK
(NASAREK?)
120196

Karel MAZUREK
788023

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.) - list 199
Bar to D.F.C.

C.B.E.

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Service Order
(jméno MANSFELD i na listu
157, ale jako P/O)-položka
87
Distinguished Flying Cross
list 243 – seznam s D.F.C.
(zmíněn i na listu 157)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
v návrhu uvedeno, že už
má:
Croix de Geure with Palm
Gallantry Cross and Bar
Czech War Cross

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)

Honorary Member
(M.B.E.)
Award by Allied:
1 Czech War Cross 1941
Gallantry Medal 1942

Distinguished Flying Medal
(D.F.M.)

list - 75 – návrh
list 198-druhá strana
(D.F.C.)
list 198 - návrh na
bar to the D.F.C.
list 199 - návrh a do-
plnění k D.F.C
list 200-citace (obě
strany).

list 140

list 197-návrh (obě
strany)
list 229-seznam a ci-
tace z udělení
list 245 – seznam
s D.F.C. a doporučení

list 8, 10
list 9-udělení
list 243 – seznam
(D.F.C.)
list 11- návrh
list 12 – udělení
list 184 - zmínka

list 184 - zmínka
list 191, 192, 193 -
návrh

list 188- návrh
list 189-citace

list 76 - udělení
list 190 - návrh na
M.B.E.

list 207-návrh
list 208-udělení



Major-General

Acting Squadron
Leader
na listu 15 jako
Acting Wing
Commander

Squadron Leader
na listu 112,114
jako Pilot Officer

Warrant Officer

Squadron Leader

Warrant Officer

Flight Lieutenant

Acting Flight
Lieutenant

B. Miroslav

Karel MRÁZEK
82561

Vladimír NEDVĚD
(M.B.E.- doplněno perem
do návrhu - list 109)
82624

NETREFA (asi příslušník
RCAF - viz pozn. na listu
139)

Josef OCELKA
82566

Viktor POPELKA
787587

Karel POŠTA
112546

Miloš PROVAZNÍK
85991

C.B.

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
Distinguished Service Order
(D.S.O.)

George Cross (G.C.)

Distinguished Flaying Cross
(D.F.C.)
Návrhy na M.B.E.
(uděleno 21.5. 41-list 111)
(list 150-překlad citace)

Distinguished Flaying Cross
(D.F.C.)
(list 149- překlad D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

M.B.E.
list 220-znovu otevření a je
zmiňován jako Squadron
Leader
list 246 – návrh a doporu-
čení (Acting Fligt
Lieutenant) na M.B.E. - obě
strany listu

list 140

list 14 – návrh
list 15 – udělení
list 16,19 – udělení
list 17, 18 – návrh
list - 75 – návrh

list 112, 114-návrh
list 113 - souhrn
návrhů
doprovodné dopisy
listy - (návrh M.B.E.),
104,105,106,107,108
list 109- návrh
list 110-udělení D.F.C.

list 139- doprovodný
dopis (spolu
s BENEŠEM)

list 102 - zadní strana
- udělení
list 103 - návrh
list 182-seznam

list 20 – návrh
list 244 – seznam
a doporučení
list 245 – seznam
s D.F.C. a doporučení

list 224, 225-návrh
list 229-seznam
a citace z udělení
list 245 – seznam
s D.F.C. a doporučení

list - 66
(list - 91, 141, 144 -
doprovodný dopis)
list 161- doprov.
dopis
list 220- re-openning
- S/Ldr

63

64

65

66

67

68

69

70

pplk. Ing J. STOJAN



71

72

73

74

75

76

77

78

79

Pilot Officer

Flight Lietenant

Squadron Leader
na listu 260 jako
Acting Squadron
Leader

Pilot Officer

W/O - opravená
verze
(původně uve-
deno Wing Com-
mander)

Flying Officer

Acting Wing
Commander

Group Captain

Flying Officer

Josef PŘÍHODA
110307
na listu 221 je číslo
787541

Josef ŘECHKA
103537
list 76 jako RECHKA

Karel Peter RUCKL
87293

Jan ŘÍHA
185882

Josef SÁDLO
787167

Methoděj SEBELA
120757

Ferdinand SECKÝ
81911

Jozef SCHEJBAL
85272

Otto SMIK
130678

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Air Force Cross
(A.F.C.)

O.B.E.

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Honorary Member
(M.B.E.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Honorary Officer
of the Order of the British
Empire (O.B.E.)

C.B.E.

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

list 183-citace
list 203 - udělení
a citace
list 221-návrh

list 196-citace
list 76 – udělení -
seznam

list 215-seznam
list 260 – doporučení
a hodnocení

list 139- doprovodný
dopis (spolu
s BENEŠEM)
list 253 – návrh
list 254 – doporučení
(asi kopie ze seznamu)

list 76 – udělení
list 259 – návrh na
BRITISH EMPIRE
MEDAL a hodnocení
(na druhé straně)

list 249 – návrh
list 250 – doporučení,
hodnocení
list 251 – seznam ,
hodnocení

list 76 – udělení
list 256 – návrh a do-
poručení
list 257 – doporučení
k udělení

list 215-seznam
list 258 – návrh
a hodnocení na C.B.E.

list 222-návrh
list 223-předání



80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Flight Lieutenant

Acting Squadron
Leader

Major

Pilot Officer

Warrant Officer

Acting Squadron
Leader

Squadron Leader

Flight Lieutenant

Acting Squadron
Leader

Flying Officer
(F/O)

Vladislav SMOLÍK
117369

Josef STRÁNSKÝ
86622

Jiří SOUHRADA

Josef STACH
146060

Josef SUCHARDA

Alois ŠEDIVÝ
115517

Josef ŠEJBL
82573

Václav ŠLOUF
112547

Josef ŠNAJDR
82575

Jaroslav TAUDY
136957

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

O.B.E

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

King´s Medal for Courage
in the cause of freedom
(K.M.C.)

D.F.M. - už měl z dřívějška-
viz list 206)
Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Air Force Cross
(A.F.C.)

list 228 - návrh
list 229-seznam
a citace z udělení
list 245 – seznam
s D.F.C. a doporučení

list 13 – návrh
list 267 – doporučení
a hodnocení
list 268 – doporučení

list 140

list 269 – návrh
list 270 – citace
list 271 - doporučení

listy - 22, 23, 24,
25, 26, 27

list 206-zpráva o pře-
dání (zadní strana - ci-
tace)
list 247 – návrh na
D.F.C.
list 248 – doporučení
- hodnocení

list - 72, 73, 74 -
návrh
list - 28 -předání

list 226-návrh
list 227-seznam, citace

list 182-seznam
list 205 - udělení D.F.C.
list 266 – seznam
doporučených

list 263 – návrh
list 264 – doporučení
a hodnocení
list 265 – seznam
a hodnocení

pplk. Ing J. STOJAN



90

91

92

93

94

95

96

97

Acting Wing
Commander

Flight Lieutenant

Flight Lieutenant

Acting Squadron
Leader

Flying Officer

Acting Squadron
Leader

Flight Lieutenant
na listu 277 jako
Flight Sergeant
na listu 278 jako
Flight Lieutenant

Flight Lieutenant

Karel TOMAN
82579

Bohuslav TOBYŠKA
87626

František VANCL
87628

Alois (na listech 233,
234 jako Amos,
Squadron Leader)
VAŠÁTKO
83233

Jan VELLA
159265

Vlastimil VESELÝ
83234

František VEVERKA, D.F.M.
787942 – list 277
131755 – list 278

Miroslav VILD
82646

D.F.C.
na listu 161 zmíněn jako
O.B.E.

Air Force Cross
(A.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flayin Cross
(D.F.C.)
list 235 - udělení, uváděná
hodnost jako A/F/Lt

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Honorary Member
(M.B.E.)

Distiguished Flying Cross
(D.F.C.)

list - 66
list - 91, 141 - dopro-
vod. dopis
list 161-doprov. dop.
list 182-seznam
list 252 – návrh na
O.B.E.

list 261 – návrh
list 262 – seznam
a hodnocení

list 238- návrh a citace
z udělení (druhá str.)

list - 75 - návrh
list 233, 234 - návrh
(uváděn jako AMOS)
list 235-udělení
list 236 - neudělení
D.F.C.
list 237-přehled dopo-
ručení na D.F.C.

list 274 – seznam
a hodnocení
list 275 – citace
list 276 - návrh

list 230 - návrh
list 231-citace z udělení
list 232-udělení

list 76 – udělení
list 277 - návrh na
D.F.M.
list 278 - návrh na
M.B.E.
list 279 – citace (hod-
nost Flight Sergeant)

list 162 - informace
o udělení
list 272 – návrh
list 273 – citace
list 274 – seznam
a hodnocení



98

99

Flying Officer

Wing
Commander

František VINDIŠ?
(nečitelné)
159968

Tomáš VYBÍRAL
83236

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)

Distinguished Flying Cross
(D.F.C.)
Bar to D.F.C.
Doporučení na D.S.O. -list
240, 241

list 241- seznam
návrhů
list 242- návrh
(nečitelné)

list 65 - návrh
list 239-doporučení
na Bar to D.F.C.

pplk. Ing J. STOJAN



CONFIDENTIAL
RECOMMENDATIONS  FOR HONOURS AND  AWARDS

(List 207 ) 
 

Christian Name:   KAREL  Surname:  MAZUREK  
(Czechoslovakian).                                          

Rank:                Sergeant  Official Number:   788023 

Command α Group:  Coastal Command, 19. Group    Unit:   311 (Czech) Squadron 

Recognition for which recommended:           Distinguished Flying Medal  (Immediate award)    

Appointment hold or how employed:             Operational Pilot 

Particulars of  Meritorious Service. 

Dne 11. zá í Sergeant MAZUREK  byl kapitánem letounu Wellington,, který provád l
protiponorkovou hlídkovou innost v prostoru Biskajského zálivu. Po así bylo p kné a bezobla né, 
když na n zaúto ily p i letu blízko mo ské hladiny ty i n mecké letouny JU 88, letící ve výšce 
kolem 1000 stop. První n mecký letoun na n zaúto il a palba byla op tována.  Mezitím dva další 
letouny zaujaly pozici na levé stran a zbývající tvrtý letoun zaujal na pravé stran . Dva letouny 
z levé strany zaujaly pozici vzadu za Mazurkovým letounem a zahájily palbu.  Poté všechny t i
letouny p eskupily své pozice následovn – jeden na pravoboku, jeden na levoboku a jeden v p edu 
v mrtvém úhlu a všichni t i zaúto ily najednou.  P ední st elec vypálil dlouhou dávku na letoun vp edu 
a bylo vid t, jak této letoun spadl do mo e. Zbývající t i letouny uskute nily t i samostatné útoky, 
b hem nichž bylo vid t, jak se jeden z nich obrátil sm rem k francouzskému pob eží s vycházejícím 
erným dýmem z levého motoru. Potom, když zbývající dva letouny uskute nily další dva neúsp šné 

útoky, vlet l Sergeant Mazurek do mlžného oblaku nad hladinou mo e a poda ilo se mu je set ást 
pomocí úhybného manévru. Celkov útok trval t icet t i minut a úhybná taktika  Sergeanta Mazurka 
spo ívala ve vystoupání do výšky 300 stop a klesání zase zp t a ve zm nách sm ru letu vpravo a zase 
vlevo. Wellington utrp l velkou spoustu zásah a zá ová st ílna a st ílna na levoboku byly vy azeny, 
avšak nikdo z len osádky neutrp l žádné zran ní. Taktika, spolupráce i state nost, prokázané Sgt, 
Mazurkem a celou jeho osádkou proti tak velké p esile si zaslouží nejvyšší úrove ocen ní, a je to 
jejich obrovská zásluha, že se vrátili bezpe n zp t a p itom jeden letoun sest elili a ješt další 
poškodili.  

 Dne 16. srpna  Sergeant MAZUREK  byl kapitánem letounu, který zachytil jednu vyno enou 
ponorku ve vzdálenosti 3/4 míle. Okamžit na ponorku zaúto il pomocí hloubkových min, které 
explodovaly asi 20 yard p ed vírem, který za sebou ponorka zanechala v d sledku rychlého pono ení. 
Tento útok byl úsp šný z hlediska krátkosti asu a vzdálenosti, které m l pilot k dispozici po 
zpozorování ponorky, a z ejm zp sobil áste né poškození ponorky.   

 Sergeant MAZUREK  se prokázal jako vynikající kapitán letounu a velice si zaslouží ud lení 
vyznamenání “Záslužnou leteckou medailí” “Distinguished Flying Medal”.  

 -------------/podpis/--------------      
 Group Captain, Commanding,       
 R.A.F. Stationb, TALBENNY
Date: 13. 9. 42.                                                                                                                                              
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Covering remarks of Air Officer Commanding: 

 Velice v ele doporu uji k okamžitému ud lení vyznamenání D.F.M. 

------------/podpis/-------
-------                                      
 Air Vice-Marshal, 
 Air Oficer 
Commanding,                      
 19 Group,               
R.A.F.
Date: 21. 9.  42.                                                                                                                               
Covering remarks of Air Officer Commanding-in-Chief: 
 Pln souhlasím. Velice v ele doporu uji.            

 -------------
/podpis/--------------                                      
 Air Chief 
Marshal.                      
Date: 26. 9. 42. 
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list 208 
 

MOST HUMBLY SUBMITTED TO YOUR MAJESTY 

BY YOUR MAJESTY´S MOST HUMBLE  

AND MOST DEVOTED SERVANT 

 

NEJPOKORN JŠÍ  PP EDLOŽENÍ VAŠEMU VELI ENSTVU 

VAŠÍM NEJPONÍŽEN JŠÍM 

 A NEJODDAN JŠÍM  SLUŽEBNÍKEM 

 

THAT Your Majesty may be graciously pleased to approve the following immediate award to 

a member of the Czechoslovak Air Force, which has been made by the Air Office Commanding -

in- Chief,  Coastal  Command in recognition of gallantry displayed in flying operation against the 

enemy: 

 
ZDA by Vaše Veli enstvo mohlo být tak dobrotiv laskavé a schválilo následující návrh na 

ud lení medaile p i nejbližší p íležitosti p íslušníku eskoslovenského letectva, který p edkládá  

velitel letectva a pob ežního velení za uznání chrabrosti,  prokázané p i vzdušné operaci proti 

nep íteli: 
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XC 23470 
 

CONFIDENTIAL
RECOMMENDATION FOR HONOURS AND  AWARDS

(Use one form for each person recommended.) 
(list 204 ) 
 
Christian Name:  OTMAR  Surname:  KU ERA 

Rank:     FLIGHT SERGEANT  Official Number:   787658 

Nationality:  
CZECHOSLOVAKIAN 

 Unit: No. 312 Squadron 

Command: FIGHTER   

Group:  No. 11 GROUP  

Particulars of tthe meritorious service, for which the recommendation is made, including date 
and place:  

 F/Sgt. Ku era prokázal mimo ádnou odvahu a rozhodnost a stal se vynikajícím p íkladem 
pro ostatní piloty. Zú astnil se mnoha doprovodných  operací a p epadových leteckých akcí 
(sweeps) nad Francií o období kv tna až ervence 1941. V tomto období zni il jist dva 
nep átelské letouny Me 109 a t etí zni il pravd podobn .

Velice doporu uji k okamžitému ud lení vyznamenání ZÁSLUŽNÝ LETECKÝ K ÍŽ ” 
(D.F.C.). 

 -----------/podpis/------
----- 
 Goup Captain, 
Commanding 
 R.A.F. Station,  
KENIEY

State what recognition is recommended: DISTINGUISHED  FLYING  CROSS 

Appointment hold or how employed: SERGEANT  PILOT 

 

Date: 12. ervence 1941                                                                           -----------/podpis/----------- 
 Goup Captain, Commanding 
 R.A.F. Station,                KENIEY

1A
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Covering remarks by Air Officer Commanding: 

 Recommended for the Award of the Distinguished Flying  Medal. ( pozn. p ekl.: 
v originále  uvedeno “Medal”) 

-----------/podpis/-------
---- 
 Air Vice Marshal 
 Commading, No. 11 
Group

Date:  14.  ervence 1941 
Covering remarks of Air Officer Commanding-in-Chief: 

 Strongly recomended.                         
 

Date:  16/7/41                   ----------
-/podpis/----------- 

 A.O.C.-
in-C  - Fighter C. 
 



AIR 2/9546 XC 23498 
 
(list 235) 
 

Telephone Nos: WATFORD 9241 
 COLINDALE 5221 
 PINNER 5691 
Telegraphic  I ress: “AIRGENARCH, STANMORE 
Reference:  FC/S.20156/P 

HEADQUARTERS, FIGHTER, COMMAND 

 ROYAL AIR FORCE 

 BENTLEY PRIORY 

 STANMORE 

 MIDDLESEX 

17. ervence 1941 
 

TAJNÉ

Pane, 
 

Honours and Awards Immediate

Je mi velkou ctí Vám v p íloze tohoto dopisu p edložit návrhy  za ú elem jejich zvážení k okamžitému 
ud lení vyznamenání “Distinguished Flying Cross” pro A/F/Lt. A. Vašátka, p íslušníka 312. perut ,
a vyznamenání “Distinguished Flying Medal” pro Flight Sergeanta O. Ku eru, p íslušníka 312. perut , oba 
jsou  echoslováci. 
 Podrobnosti o jejich zásluhách jsou uvedeny v kopiích p iložených návrh .

Je mi velkou ctí 
pane 

být Vaším oddaným služebníkem. 
 

18. ervence 1941 
 Air  Marshal 

Air Officer Commading 
Fighter Command. 

The Under Secretary of State 
Air Ministry (S.10.a.) 

London W.C.2 
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AIR 2/9592 XC 23770 
 
(List 203) 

MOST HUMBLY SUBMITTED TO YOUR MAJESTY 

BY YOUR MAJESTY´S MOST HUMBLE  

AND MOST DEVOTED SERVANT 

 
NEJPOKORN JŠÍ  PP EDLOŽENÍ VAŠEMU VELI ENSTVU 

VAŠÍM NEJPONÍŽEN JŠÍM 

 A NEJODDAN JŠÍM  SLUŽEBNÍKEM 

 
THAT   Your Majesty may be graciously pleased to approve the following immediate award to 

a member of the Czechoslovak Air Force, which has been made by the Air Office Commanding -

in- Chief,  Coastal  Command in recognition of gallantry displayed in flying operation against the 

enemy: 

 
ZDA by Vaše Veli enstvo mohlo být tak dobrotiv laskavé a schválilo následující návrh na 

ud lení medaile p i nejbližší p íležitosti p íslušníku eskoslovenského letectva, který p edkládá  

velitel letectva a pob ežního velení za uznání chrabrosti,  prokázané p i vzdušné operaci proti 

nep íteli: 

 
Distinguished Flying Cross

Záslužný letecký k íž 
 

Acting Flight Lieutenant Otmar Leopold KU ERA (112548), 313. peru (Czech). 
Jmenovaný d stojník  se zú astnil 35 p epadových let nad okupované území (sweeps) a prokázal 
své vynikající schopnosti jako stíhací pilot.  Flight Lieutenant KU ERA prokázal také své 
vynikající schopnosti jako vedoucí skupiny  a zni il jist 3 a pravd podobn zni il 2 nep átelské 
letouny a navíc další nep átelský letoun poškodil. Za všech okolností prokazoval zaujatost, odvahu 
a nadšení p i pln ní úkol .

Flying Officer Václav JÍCHA, (66486) 313. peru (Czech).
Flying Officer Jícha se zú ast uje opera ních let od prosince 1939. V pr b hu bitvy o Francii 

zni il nejmén 5 nep átelských letoun . U stávající perut je od kv tna 1941 a b hem 42 
p epadových let (sweep ) nad nep ítelem okupované území zni il 2 nep átelské letouny a ješt
jeden další poškodil.  Nedávno, b hem zna ného bojového nasazení jeho sekce, kdy byl jeho 
letoun siln poškozen a pilot byl zran n, Flying Officer Jícha ubránil sv j stroj p ed dalšími útoky 
a poda ilo se mu dosáhnout anglického pob eží. Prokázal p itom odvahu a zaujetí k pln ní úkol
o velmi vysokém standardu.  

Pilot Officer Josef P ÍHODA, (110307) 313. peru (Czech). 
Pilot Officer P íhoda uskute nil 51 opera ních let nad nep ítelem okupované území, b hem 
kterých zni il 4 nep átelské letouny, další 3 zni il pravd podobn a ješt 2 další poškodil. Vždy 
prokazoval vysoký stupe rozhodnosti, odvahy a zaujatosti k pln ní úkol .

AIR MINISRY 
 6. íjna 1942 
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SUMMARY  OF  RECOMMENDATIONS

(List 237) 
 
FIGHTER COMMAND.

D.F.C.

Acting Flight Lieutenant Alois VAŠÁTKO (83233) – No.312 Squadron, Fighter Command .
Tento d stojník se zú ast uje operací proti N mecku nad Francií již od kv tna 1941 a od 5. ervna  
1941 vodí svoji peru k pln ní doprovodných úkol a úto ných p epad (sweeps). Flight 
Lieutenant Vašátko prokázal vysoký stupe horlivosti  a velitelského mistrovství a zni il
pravd podobn jeden Messerschmitt 109 a další poškodil. 

 

D.F.M.

787658 Flight Sergeant Otmar KU ERA – No. 312 Squadron, Fighter Command.
Tento p íslušník letectva prokázal vynikající odvahu a horlivost a vytvo il adu p íklad pro 
ostatní piloty. Zú astnil se mnoha doprovod a úto ných p epad (sweeps) nad Francií od kv tna 
1941, zni il dva letouny Messerschmitt 109 a pravd podobn zni il ješt t etího. 

 
BOMBER  COMMAND.

D.F.M.

787377 Flight Sergeant Josef BERNÁT – No. 311 Squadron, Bomber Command.

787514 Flight Sergeant Rudolf HAERING – No. 311 Squadron, Bomber Command.

Oba podd stojníci (Flight Sergeants) pracovali v jedné osádce letounu, první jako kapitán a druhý 
jako radista,  a tento letoun se v noci dne 5. ervence 1941 zú astnil  opera ního letu, jehož cílem 
bylo bombardování Münstreru.  Když se b hem zpáte ního letu dostali nad holandské pob eží, byl 
jejich letoun napaden nep átelskou  stíha kou, která svojí palbou zni ila ovládání zadní st elecké 
v že, poškodila hydrauliku letounu a zp sobila požár na palub letounu.  Flight Sergeant Bernát 
na ídil druhému pilotovi držet stroj p i pob eží Holandska a vrátil se do prostoru kde vypukl požár, 
což bylo v úseku pro ukládání bomb. Flight Sergeant Haering za al bojovat proti požáru holýma 
rukama. Potom se chopil hasícího p ístroje a za pomoci ostatních len osádky se poda ilo ohe
zdolat.  Pilot se vrátil do kabiny k ídícím pákám letounu a Flight Lieutenant Haering úsp šn
zprovoznil svoji radiostanici, kterou objevil poškozenou v d sledku zásahu.  Po p íletu nad 
mate ské letišt Flight Lieutenant Bernát nejprve dvakrát pokusn dosedával na dráhu  aby se 
ujistil o rozsahu poškození podvozku a p itom zjistil, že tento je zcela mimo provoz.  Potom 
úsp šn havarijn p istál bez sebemenšího zran ní kteréhokoliv lena osádky.  Oba p íslušníci 
leteckého personálu prokázaly vysoký stupe chladnokrevnosti a odvahy  p i zvládnutí této velice 
nebezpe né situace.  
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AIR 2/9546 XC 23498 
 
(List 236) 
 

4th August 1941 
A.275552/41/S.1(a)                                                  CONFIDENTIAL

Pane, 
 

Na základ Vašich dopis FC/S.20156/P ze dne 17. ervna  a 23. ervence, jimiž 
byly p edkládány návrhy na jednotlivé eské, polské a belgické p íslušníky, mi bylo uloženo 
Radou letectva (Air Council) informovat Vás, že tyto návrhy byly velmi pe liv posouzeny,  
a zástupci Rady velmi litují, že nemohou králi doporu it, aby byla ud lena vyznamenání 
“Distinguished Flying Cross” pro Acting Flight Lieutenenta A. Vašátka a “Distinguished Flying 
Medal” pro Flight Sergeanta O.Ku eru.  Rada je p ipravena návrhy znovu zvážit až po té, kdy 
budou oba jmenovaní  (d stojník a seržant (airman)) ú astni opera ních akcí po delší období. 
 2. Vyznamenání “Distinguished Flying Cross pro Squadron Leadra M. Pisareka a Pilot 
Officera V.M.M. Ortmanse byla prozatím schválena a jsou podnikány kroky k tomu, aby bylo 
potvrzeno, zda polské a belgické orgány souhlasí s tím, aby tito d stojníci p ijali tato 
vyznamenání.  Postoupení  jeho Veli enstvu bude provedeno okamžit po obdržení kladných 
odpov dí. 
 

I am, Sir 
 Your obedient Servant, 
 (Sgd) H. R. OULD 
 

The Air Officer Commanding in Chief, 
 Fighter Command, 
 Royal Air Force.  
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CONFIDENTIAL “A” 
RECOMMENDATION FOR HONOURS AND  AWARDS

(List 194 ) 
 

Christian Name:  OTMAR  Surname:  KU ERA  

Rank:     P/O   

Nationality:  CZECHOSLOVAK  Official Number:   112548 

Command or Group: 10 GROUP,  FIGHTER  COMMAND Unit: No. 313 (Czech)  Squadron 

Particulars of tthe meritorious service, for which the recommendation is made, including date and place:  

 Tento d stojník je vynikajícím denním i no ním stíhacím pilotem, vždy prokazoval vynikající chrabrost 
a schopnost vést svoji sekci do úto ných operací nad nep ítelem okupovaným území.  

 V pr b hu 35 opera ních p epadových let (sweep ) zni il 3 a 1/3 nep átelského letounu, spolu s tím zni il
pravd podobn další dva a jeden poškodil.  Po dlouhé období neustále prokazuje svoji zaujatost ke spln ní úkol
a dychtivost utkat se s nep ítelem. 

State what recognition is recommended: DISTINGUISHED  FLYING  CROSS 

Appointment hold or how employed: PILOT 

 -----------/podpis/----------- 
 Signature of Squadron or Unit Commander
 Date:   18. 9. 42 Rank:  Squadron Leader 

Covering remarks of Station Commander: 

Záznam  P/O Ku ery p edstavuje dlouhý p ehled o vynikající služb , b hem níž se zú astnil mnoha 
opera ních p epad (sweep ) nad nep átelským územím a zni il adu nep átelských letoun . Jeho velitelské 
schopnosti jsou pak zvlášt vynikající a návrh velitele perut má moji plnou podporu.      

 -----------/podpis/----------- 
Date: 31th August, 1942                                                                        Rank: Wing Commander 
 Commanding R.A.F  Station 
 Churchstanton 

Covering remarks by Sector  Commander: 

Souhlasím. Ud lení D.F.C. Doporu eno. 

 -----------/podpis/----------- 
 Date:                                                                                                        Group Captain  
 Sector Commander 
Covering remarks of Air Officer Commanding: 

Doporu eno k okamžitému ud lení vyznamenání “Distinguished Flying Cross”.  

Date:  23rd Sept. 1942 -----------/podpis/----------- 

 Air Vice -  Marshal, A.O.C. No. 10 Group 
Covering remarks of Air Officer Commanding-in-Chief: 

Approved.                         

Date:  28/9/42                   -----------/podpis/----------- 
 Air Chief Marshal 
 Air Officer Commanding - in  - Chief 
 Fighter Command.
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AIR 2/9535 XC 23564 
 
(List 183) 
 

6977.
xxx
0142

Turnatile House. 
 RICH HOLBORN 
 W.C.1 
 A 192973/A.F.L.2. ( C ) /239 
 

14th October 1942                      
 

The Czechoslovak Inspectorate General, 
 19/29, Woburn Place, 
 W.C.1. 
 

A/F/Lt. O.L. KU ERA (No. 112548)
F/O.  V.    JÍCHA
P/O.   J.     P ÍHODA

S pot šením Vám oznamujeme, že král schválil k okamžitému ud lení vyznamenání D.F.C. 
(Záslužný letecký k íž)  pro shora jmenované eskoslovenské d stojníky.  Datem schválení je 
29/9/42.  
 Citace pro ud lení zní následovn :

A/F/Lt. O.L.Ku era . “Zú astnil se 35 opera ních p epadových let (sweep ) nad nep ítelem 
okupované území a zni il 3 nep átelské letouny, pravd podobn zni il 2 a ješt jeden další 
poškodil”.  
 
F/O.  V.Jícha. “Opera ních let se zú ast uje od prosince 1939. Bojoval v bitv o Francii a zni il 
5 nep átelských letoun . Od kv tna 1941 se zú astnil 42 opera ních p epadových let (sweep ), 
b hem kterých zni il 2 nep átelské letouny a jeden další poškodil”. 
 
P/O. J.P íhoda. “ Uskute nil 51 vzlet , b hem kterých zni il 4 nep átelské letouny, 
pravd podobn zni il 3 a ješt jeden další poškodil”.  
 

Bylo nám sd leno, že oficiální notifikace byla zaslána Vašim orgán m prost ednictvím 
diplomatické pošty pod íslem A.405687/42/S.10.(a)  ze dne 10. íjna 1942. 
 

-------------/podpis/------------- 
 Flight Lieutenant, 
 for Director of Allied Co-operation 
 and Foreign Liaison. 
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pplk. Ing J. STOJAN

plk. let. v.v. ing. Jaroslav ŠRÁMEK
stíhací pilot

Výňatek z knihy J. Šrámka „Vzpomínky pilota“,
vydavatelství „ Svět křídel“, s laskavým svolením
autora.

Létal na typech : C-106, C-104, C-2, C-11,
S-199, L-29, L-39. MiG-15, MiG-17, MiG-19S,
MiG-21, MiG-23
Celkem nalétal 2 353 hod.

S E S T Ř E L

Významnou událostí v mém životě i událostí, která měla určitý mezi-
národní dopad byl můj sestřel amerického letounu F-84, ke kterému
došlo 10. 3. 1953. Jak to tenkrát bylo ?

Nemohu začít jinak, než objasněním tehdejších mezinárodně politic-
kých vztahů, které se obrážely v konkrétní činnosti jednotlivých zemí.
Umožní to lépe pochopit odpověď na otázku, proč k tomu muselo dříve
nebo později dojít. V uváděné době se válčilo v Koreji. Vztahy mezi Vý-
chodem a Západem, hodnocené jako studená válka, byly napjaté do kraj-
nosti. Tomu odpovídala oboustranná intenzita budování armád a letectva
zvláště. Docházelo k velmi častému narušování vzdušného prostoru naší
republiky a to nejen vrtulovými letouny v příhraničním prostoru, ale
i proudovými letouny do hloubky našeho území.
Československá armáda a zejména její letectvo, zaznamenává bouřlivý
rozvoj svých sil. V průběhu roku 1952 dochází k přecvičení základního
kádru stíhačů, kteří jsou rozmístěny na letištích Žatec, Líně a České Bu-
dějovice. Ne kvalita, ale kvantita je výsledkem tohoto stíhacího rozvoje.
Do kvalitní vycvičenosti stíhacích pilotů je ještě daleko. Přesto však dochá-
zí k rozmístění potřebné síly nutné pro ochranu západní vzdušné hranice
státu. Ochrana nejdelšího úseku hranic je přidělena stíhacím plukům pů-
sobících z letiště Líně Tedy z letiště na kterém jsem plnil letecký výcvik.
Časté a beztrestné narušování našeho vzdušného prostoru americkými

Frekventant LVA



letouny nás nesmírně profesně pokořovalo. Že to budu ale zrovna já, kdo
bude mít možnost toto narušování ukončit, mne ovšem ani na okamžik
nenapadlo. Prostě stalo se, že jsem byl ve správný okamžik na správném
místě a měl dokázat splnit slova přísahy. Tím okamžikem byl letový den
10. 3. 1953 organizovaný stejně jako kterýkoli jiný. V rámci letové akce
bylo naplánováno provádět vzájemné cvičné typové útoky jednotlivými
letouny v úseku Přeštice Holýšov, ve výšce 3 až 4.000 m. Vedoucím dvo-
jice jsem byl já, na čísle por. Forst.

Po startu v 10,45 hod jsme přilétli do stanoveného prostoru a por.
Forst zahájil cvičné útoky na můj letoun. Stanovenou trať jsme proletěli
dvakrát. Při třetím letu, v čase 10,59 hodin, vidím dvojici letounu v pro-
storu Merklín. Naše tratě se křižovaly. Po přiblížení na vzdálenost pod
jeden kilometr, s přenížením 300 m, jsem rozpoznal dva letouny F-84
underjet s americkými výsostnými znaky. Letouny byly nabarveny
hnědými a stříbrnými pruhy, přídavné nádrže na konci křídel byly čer-
vené. Točím doprava za narušiteli. Hlásím řídícímu létání, že v prostoru
je narušitel, dva letouny F-84. Současně volám své číslo do skupiny.
V této chvíli se letouny rozdělily. Vedoucí dvojice točil doleva, vedený do-
prava. S využitím lepších letových vlastností svého letounu, jsem zaujal
pozici pro útok na vedoucího. Řídící létání dává rozkaz k útoku. Napínám
zbraně. V ostré levé zatáčce zahajujeme vzdušný souboj. Podařilo se mi
přiblížit na vzdálenost střelby a po zamíření tisknu spouštěcí tlačítko ka-
nonů NS-23. Dávka však nevyšla. Důvodem byl fakt, že zbraně letounů
v době letového dne bylo nutno z bezpečnostních důvodů (aby při vý-
cviku nedošlo k nechtěnému výstřelu) napínat dvojím stisknutím pří-
slušného tlačítka. Chybu odstraňuji, znovu zaujímám vhodnou vzdále-
nost pro střelbu. Dávám první, krátkou dávku z kanonů NS-23, kterou
zasahuji pravou přídavnou nádrž, ze které začal vystupovat bílý dým, tvo-
řený palivem, unikajícím z této nádrže. To bylo v čase 11,02 hod a nad
merklínským rybníkem.
Po tomto zásahu letoun F-84 náklonem větším než 90° dotáčí zatáčku,
srovnává letoun,a v mírném klesání nabírá rychlost k odletu. Ve chvíli
přechodu narušitele na záda převádím letoun do stoupání a sleduji jeho
další činnost. Pod letícím narušitelem vidím merklínský rybník. V zápětí
však převádím svůj letoun do klesání, zvyšuji rychlost a pronásleduji
prchajícího narušitele. Pohledem na kompas zjišťuji pohyby ručičky
v kurzu kolem 180°.



Během krátké doby, asi v čase 11,03,30“ pálím druhou a poslední dávku,
po které se z pravé strany letounu F-84, přibližně v místě kde je umís-
těna kabina, vyvalil černý dým a v zápětí oheň. Asi v čase 11,04 hodin,
hlásím provedení „krest“ (smluvený znak pro zásah narušitele) a vybí-
rám letoun bojovou zatáčkou doleva ze zteče. Před dokončením této za-
táčky proletěl nad por. Forstem druhý letoun F-84 s převýšením asi 100
m. Por. Forst otočil svůj letoun k jeho pronásledování. Protivník se však
skryl v mracích a por. Forst se při jeho pronásledování ode mne odtrhl.
Dávám mu pokyn k točení doleva a nasazení kurzu na sever. Sám po oto-
čení o 180° pokračuji v zatáčce zpět do původního směru a vyhledávám
své číslo. Asi v čase 11,06 jej vidím, předlétávám jej a společně dokonču-
jeme zatáčku do kurzu sever. Asi v čase 11,07,30“ poprvé sesouhlasuji
kompas, jehož údaje se během ostrých manévrů rozhodily. Na dotaz ří-
dícího létání zda znám svoji polohu odpovídám vzhledem k souvislé ob-
lačnosti pode mnou, že nikoli. To bylo v čase 11,09. Podle jeho příkazu
volám zaměřovač a žádám o zaměření své polohy. Dotočením doprava
nasazuji určený kurz letu. Nad letištěm se nacházíme v 11,15 hod.

Po návratu nad letiště, kde vrcholné nervové napětí povolilo, jsem po-
cítil nezvyklé chvění rukou i nohou. Tato skutečnost způsobila, že jsem
nebyl schopen bezpečného přistání a musel jsem pro velkou rychlost

Vítězný letoun s autorem a technikem letounu rotným Bačou
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i výšku přistání opakovat. Teprve na podruhé se mi přistání podařilo.
Po přistání jsme s por. Forstem odjeli na velitelské stanoviště divize

podat hlášení o události. Velitele a ostatní příslušníky štábu jsme infor-
movali o průběhu celého letu a odpovídali na jejich otázky. Cílem jejich
otázek bylo připravit podklady pro rekonstrukci celého letu, jako nutné
podmínky pro hlášení na MNO. Poté jsme odjeli na Velitelství letectva,
kde jsme znovu podávali vysvětlení o zásahu proti narušiteli.

Pravdivost (dnes možno říci zdánlivou) mého dokladu, a na jejím zá-
kladě zpracované vyhodnocení velitele divize, potvrdilo i hlášení ná-
městka ministra NB, podávané ministru Karolu Bacílkovi: „Pozorováním
a nasloucháním v noci z 11. na 12. 3. 1953 bylo zjištěno, že sestřelené ame-
rické letadlo havarovalo na území Bavorska v prostoru trig. Falkenstein, při-
bližně 6000 m jihovýchodně od Železné Rudy. Agenturní cestou zpravo-
dajských orgánů bylo potvrzeno havarování a dopad sestřeleného amerického
letadla v prostoru Falkenstein, necelé 3 km od státní hranice ČSR-Bavorsko.“

Poznámka: Dnes, po padesáti létech, jsou podstatně lepší podmínky pro
zjištění pravdy o tehdejší události. Mnozí z našich reportérů, píšících
o událostech v letectvu, získávají informace v armádních archivech. In-
formace takto získané však nejsou zcela pravdivé. Jsou mylná na obou
stranách. Na naší straně je chybný údaj o směru pronásledování „jižním
směrem“. Z něj také vychází chybná rekonstrukce trati letu. Podstatou
této chyby byl údaj kompasu letounu. Můj letoun byl jedním z nejstarších
u útvaru a byl vybaven kompasem, který se po každé ostřejší zatáčce
zpožďoval a nevykazoval správný údaj. Novější letouny již byly vybaveny
kvalitnějšími kompasy.

Na americké straně však dochází ke lživé informaci o této události. Na
základě vyjádření, které poskytl americký vysoký komisař James Conant,
vydala německá tisková agentura následující zprávu. „Americký proudový
stíhací letoun byl v úterý nad spolkovým územím napaden a sestřelen
dvěma proudovými letouny sovětského typu Mig-15. Jak bylo oznámeno
americkou stranou, pocházely obě dvě stíhačky z Československa. Ame-
rický stíhací letoun, který se při cvičném letu nacházel nad Bavorským
lesem, spadl v blízkosti Falkensteinu, u statku Hundessen. Pilotovi se
podařilo včas opustit letoun a na padáku přistál v jedlovém lese“. V pře-
dané nám notě byla kromě toho zveřejněna i mapka s vyznačením



vzdušné situace. Podle ní letěla dvojice letounů F-84 pod vedením1st/Lt
Warrena G.A.Browna, severozápadním směrem podél státní hranice,
zhruba 20 km od ní. K útoku došlo přibližně nad městem Cham, přičemž
vlet dvojice Mig-15 je udáván v prostoru hraničního přechodu v prostoru
hraničního přechodu Folmava - Furth im Wald. To co je uvedeno, je mírně
řečeno, účelová lež. Naprosto nepřipouští, že to byly právě letouny F-84,
které narušily jako první čs. vzdušný prostor. Přesto si každá ze stran ob-
hajovala svoji pravdu. I když diplomatický spor o omluvu a náhradu 200
tisíc dolarů ještě několik měsíců trval, nakonec postupně ustával, až do-
cela vyšuměl.

Zveřejňování pravdy o tomto zásahu je zatím jednostranné. Chybí
pravdivé údaje druhé strany. Proto můj dík patří Tomáši Souškovi, ale
zejména Miroslavu Irrovi, či Jiřímu Moravcovi, kteří vynakládají velké
úsilí k tomu, aby tyto informace byly získány a vyhodnoceny. Především
od Jiřího Moravce se dá reálně předpokládat, že do vyřešení této udá-
losti přinese další konkrétní fakta. Jen tak lze poznat historickou pravdu.

Zejména poslední fáze letu narušitele není vůbec objasněna. Aby byla
úspěšná, vyžadovalo by to spolupráci obou zainteresovaných stran.
K tomu dříve nebyly sebemenší podmínky. Osobně jsem byl přesvědčen,
a to po téměř celou dobu mé činnosti u letectva, že zasažený letoun do-
padl do prostoru hory Falkenstein.

Teprve podmínky po roce 1989 umožnily získat nějaké konkrétní údaje
o dopadu letounu. Zejména díky Tomáši Souškovi, který byl na místě do-
padu letounu a hovořil s pamětníky té události, dozvídám se něco kon-
krétního. Přesto však, ani v jeho podání, nelze jednoznačně prokázat ani
vzdálenost dopadu letounu od státní hranice. Kromě toho vycházel z myl-
ných, i když oeciálních dokumentů, pojednávajících o této události. Zá-
věry potom zcela jasně ukazují na určité zmanipulování. Zcela jiným
způsobem přistoupil k této události Miroslav Irra, který publikoval
v L+K 76, 1999, č.23 a 24 obsáhlý materiál s názvem „Sestřel under-
jetu – úspěch nebo průšvih?“

Jaká je vlastně vzdálenost dopadu sestřeleného letounu od státní hra-
nice? V prohlášení amerických vzdušných sil v Evropě (podle Suddeuts-
che Zeitung z 12.3.) letoun dopadl u statku „Hundessen“ asi 25 km od
čs-německé hranice. Podle Tomáše Souška je tato vzdálenost 35 km, ale
podle Miroslava Irry je tato vzdálenost 36 km. Pro získání pravdivé re-
konstrukce je nutná i správná vzdálenost místa dopadu.
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Trať letu, po které musel narušitel unikat, je spojnice Merklína s místem
dopadu. Prostor Merklín, kde byla uskutečněna první střelba, je potvrzen
nálezem nábojnic z letounu Mig-15, jak je potvrzeno očitým svědkem
v časopise Letectví + Kosmonautika 5/2000. Nábojnice byly nalezeny na
spojnici Merklín- Holýšov. Toto svědectví potvrzuje přítomnost dvojice
letounů F-84 nad naším územím i první varovnou dávku z palubních
zbraní. Tím současně vyvrací pravdivost nóty USA, že „dva americké le-
touny typu F-84 prováděly rutinní let ve výšce 4.000m, když se náhle
z ČSR objevily stíhačky, pravděpodobně typu Mig-15 a ihned zahájily
palbu na americké letouny“. Ze zprávy dále vyplývá, že oba američtí pi-
loti prohlásili, že nemůže být nejmenších pochyb o tom, že v době inci-
dentu byli nad německým územím.

Odpověď na otázku, kde se musel F-84 nacházet ve chvíli zásahu, aby
dopadl ve stanoveném prostoru, musíme hledat pomocí matematiky, fy-
ziky, aerodynamiky a pilotních zásad. I když tato rekonstrukce je prová-
děna pouze jednou stranou, její závěry, vycházející z objektivních zákonů
jsou velmi pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že výšku letu nelze jedno-
značně doložit, budou výsledky rekonstrukce pro několik pravděpodob-
ných výšek letu.

Pro uskutečnění rekonstrukce této etapy letu, je nutné objasnit některé
vstupy:

Klouzání letounu – vertikální rychlost. Praxe pilotů, zejména váleč-
ných, potvrzuje, že přistání s vysazeným motorem bylo častým jevem.
Aerodynamicky řečeno: tah motoru musí být nahrazen vertikální slož-
kou rychlosti. Na proudových letounech poválečné doby je velikost kle-
sání 15 m/s.

Klouzání letounu – dopředná přístrojová rychlost. Velikost této rych-
losti je dána nejvýhodnějším poměrem mezi vztlakem a odporem le-
tounu. Na těchto letounech představuje hodnotu 450 km/hod. (na silné
ručičce rychloměru, udávající rychlost vůči prostředí).
Změna horizontální rychlosti v klesání z maximální odletové 900 km/h
(250 m/s) na optimální s nepracujícím motorem, která je 450 km/h.(125
m/s). Rychlost se bude postupně snižovat až do této hodnoty. Odborným
odhadem stanovme průměrnou horizontální rychlost velikostí 160 m/s,
to je 576 km/h.

Pravá vzdušná rychlost - oprava rychlosti na výšku letu. Představuje



rozdíl, který ukazuje dvouručičkový rychloměr mezi silnou a slabou ru-
čičkou, nebo na letounech s jednoručičkovým rychloměrem se vypočí-
tává na leteckém komputoru. Pro výšku 4.000m ukazuje přibližnou větší
hodnotu o 80 až 100 km/hod. (na slabé ručičce rychloměru, ukazující
rychlost vůči zemi).

Pilotní zásady. Pokud to stav letounu dovoluje, pokračovat v letu v ka-
bině letounu. Ve velké výšce nebo nad mraky, katapultáže se neprovádí.
Nejvýhodnější výška pro katapultáž je pod 500m.

Vypočítejme průběh této fáze letu podle těchto objektivních vstupních
hodnot pro výšky letu 4.000m a 3.000m.

Pro výšku letu 4.000m, jak je udávána v notě USA:
Při počáteční Vx = 900 km/hod (250 m/s) a Vy = 15m/s, trvá klesání

do 500m 233 sekund, to je 3 minuty 55 sekund. Dopředná rychlost Vx
přitom klesá z počátečních 250 m/s na 125 m/s, odpovídajících optimální
rychlosti 450 km/hod. Budeme-li jako průměrnou uvažovat rychlost Vx
= 160m/s, (576 km/hod), pak za tuto dobu letoun uletí 37,328 km. Ja-
kékoli navýšení průměrné rychlosti tuto vzdálenost prodlouží.

Oprava na pravou vzdušnou rychlost. Pro výšku 4.000m předpoklá-
dejme rozdíl mezi přístrojovou a pravou rychlostí 100 km. V přízemní
výšce je rozdíl rychlosti nulový. Pro výpočet počítejme průměrnou hod-
notu, tedy rychlost 50 km/hod (13,8 m/s). po dobu klesání 233 sek.
13,888 m/s x 233 sek = 3.136 m = 3,236 km

Po katapultáži z výšky 500 m, přechází letoun do neřízeného volného
pádu, při kterém platí zákony že: S=0,5 x g x t² a S=v x t, letoun pro-
letí volným pádem ještě 1,250 km.

Součtem 37,328 km+3,236 km+1,250 km = 41.814 km. Dopadnul-li
ve vzdálenosti 25 km od hranic, potom střelba byla ukončena ve vzdále-
nosti 16,7 km od státní hranice. Ve skutečnosti je tato vzdálenost větší
(předpokládejme 35 km), potom vzdálenost dokončení střelby je 6,8 km
před státní hranicí.

Pro výšku letu 3.000m:
Stejným postupem zjistíme, že letoun z výšky 3.000m uletí minimálně
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26,656 km, 2,299 km opravou na pravou vzdušnou rychlost, a 1,250 km
po katapultáži Celková proletěná vzdálenost je 30,.205 km. Z výpočtu
vyplývá, že střelba byla ukončena 4,795 km za státní hranicí což před-
stavuje 19 sekund letu.

Co říci závěrem k rekonstrukci letu. Především americké obvinění, že
jsme to byli my, kteří jsme jako první narušili hranice, vlétli nad území
Bavorska, abychom tam sestřelili jeden z letounů provádějící rutinní let
ve vzdálenosti 20 km od hranic. Toto je pustý výmysl. Na druhé straně
však nemohu plně vyloučit, že v průběhu pronásledování letounů, které
narušily náš vzdušný prostor a nereagovaly na výstražné varování, došlo
v konečné fázi k narušení hranice mezi ČSSR a NSR. Pokrytost 8/8 ob-
lačnosti vylučovala vizuální kontakt se zemí. Doufejme, že i tato událost
bude pravdivě v budoucnu objasněna stejně tak, jako k tomu došlo u Mer-
klína nálezem prázdných nábojnic

Závěrem k celé této události musím doplnit, že za sestřel narušitele
našeho vzdušného prostoru jsem neobdržel žádné vyznamenání či mi-
mořádné povýšení. Takto jsem odpovídal na otázky, které jsem dostával
od svých známých. Pouze jsme byli, spolu s Forstem, zapsáni do knihy
cti Svazu mládeže. Snad to bylo způsobeno i úmrtím prezidenta Gott-
walda, který zemřel v době, ve které k události došlo. Na návrh odměny,
navržené velitelem divize, Velitelství letectva nereagovalo.

Poznámka :
Kam až jsme dnes dospěli dokladuje dost dobře malý článek Milana Mi-
kuleckého z Historické letky RČS, uveřejněný pod názvem „Zapomenutá
legenda“. Přetiskujeme.

ZAPOMENUTÁ LEGENDA (Milan MIKULECKÝ)
Jarda Šrámek měl vlastně smůlu. V každém vojenském letectvu by byl

pilot, který jako první dosáhl sestřelu na „tryskáči“, oslavován. V tom
našem nikoliv. Vládl tady tuhý režim a komunisti byli doslova posedlí
snahou utajovat vše. I to, co nemělo smysl.

Po roce 1989 se všechno překlopilo do opačné polohy. To, že náš stí-
hač sestřelil amerického (i když ve férovém souboji a nad českým úze-
mím), tak bylo bráno jako něco nepatřičného.



Když jsem se s Jardou koncem devadesátých let seznámil, nechtěl
o svém souboji vůbec mluvit a trvalo to dlouho, než jsme se dostali
i k němu. Velkým zlomem bylo jeho přátelství s Františkem Peřinou, když
zjistil, že tento hrdina druhé světové války ho nevnímá jako nějakého
„komunistického“, ale jako československého pilota, který sloužil ve
vzdušných silách své země.

Zřejmě nejstrašnější zážitek mám z jedné společenské akce Historické
letky, kde byli oba naši patroni, jak Franta Peřina, tak Jarda Šrámek. V do-
provodu tehdejšího ministra Karla Kühnla dorazil nějaký plukovník
a když potom celá skupina začala debatovat s Jardou, který na dotaz, zda
někoho sestřelil, odpověděl po pravdě, pan plukovník ze sebe jen vyrazil:
„To byste se měl stydět!“. Naproti tomu také přítomný americký letecký
přidělenec si nechal celou událost převyprávět a vítězi souboje pogratu-
loval. Tahle naprosto rozdílná reakce ve mně tehdy zanechala hluboký
dojem.

Možná bychom si konečně mohli vzít příklad z Německa, kde po válce
rozlišovali mezi příslušníky strany, politickou policií, válečnými zločinci
a na druhé straně mezi těmi, kteří bojovali za svou vlast. U nás bohužel
dodnes užívají ekonomických výhod příslušníci té první skupiny.
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JAK JSEM SLOUŽIL V CIZÍM VOJSKU

Moje povídání o tom jak jsem sloužil v cizím vojsku si neklade za cíl
popsat přesně a do detailů americké námořní a mariňácké letectvo. Je to
jen nahlédnutí do tohoto obrovského a zvláštního světa. Byl jsem jako
civilní zaměstnanec, letecký inženýr a později i jako palubní inženýr za-
městnán 6 let ve Spojených Státech ve vojenském letectvu a ve svém za-
řazení jsem polétal celé Spojené Státy včetně Aljašky a o své dojmy se chci
s vámi podělit.

Teď už o tom mohu povídat, protože jednak jsme jako Češi členy NATO
a jednak současný trestní zákoník už starý paragraf služby v cizím vojsku
nezná a kde není žalobce není ani soudce – řečeno s klasikem.

18. prosince 1990 jsem přistál na letišti Baltimore Washington Inter-
national (BWI) v USA, kam jsem emigroval poté, co jsem strávil rok a půl
v Holandsku čekáním na americké imigrační vízum. Stál jsem tam s jed-
ním kufrem v ruce, v kapse asi 200 ušetřených dolarů a s tím, co jsem
měl na sobě. K tomu jsem měl americký pilotní průkaz, vydaný mi v roce
1973 místním úřadem FAA ve Washingtonu D.C. a diplom z fakulty le-
tecké, spojovací a PVOS z VAAZ v Brně. Moje americká žena Miladka
(také narozená v Čechách) říká, že je k tomu třeba přidat ještě nesmírnou
dávku drzosti a vůle přežít. Myslím, že tohle bylo moje nejdůležitější za-
vazadlo.

Moje „přičichnutí“ k letectvu a létání po mé emigraci do USA začalo
však již mnohem dříve, v roce 1971 v souvislosti s letounem L-29. Tehdy
jsem se začal připravovat na výjezd do Spojených Států jako vojenský di-
plomat, do funkce leteckého přidělence. Rutinní praxí ve zpravodajských
službách je příprava t.zv. „legendy“, což je„terminus technicus“ rozvědné
práce. Legenda líčí vaši minulost, přítomnost a předpokládanou bu-
doucnost v zájmovém prostoru. V mé legendě byla zanesena moje kvali-
ekace pilota, držitele tehdy československého pilotního průkazu, vyda-
ného Státní leteckou inspekcí, s mezinárodní doložkou o způsobilosti ko-
munikovat v angličtině a ruštině (dodnes si pamatuji pouze „Razrešitě
pasadku“ – Povolte přistání), dále pak vojenská způsobilost pilotovat le-
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touny Jak-11, L-29 Delfín a L-39 Albatros. To vše bylo doloženo v mé vo-
jenské knížce pod termínem „Záložní vojenský pilot“ pod číslem vojenské
odbornosti ČVO 25 b (pokud se po těch létech nemýlím). Vše také do-
kladováno mým Zápisníkem letů s počty hodin, jmény instruktorů a ji-
nými informacemi o absolvovaných letech. Ve Spojených Státech byla
tehdy mým hlavním zájmovým objektem (kromě mnoha jiných) letectva
ozbrojených sil, počínaje Air Force, Army, Navy, Marine Corps Aviation
a konče Coast Guard Aviation. Moje zpravodajské působení v USA ve pros-
pěch tehdejší Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA je úplně jiná
kapitola mého leteckého života a jediné, co je společné s mojí pozdější
službou pro U.S. Navy a Marine Corps Aviation jsou právě jen letadla a lé-
tání. Proto jen naznačuji tuto souvislost. Po třech měsících pobytu v USA
v mé tehdejší diplomatické funkci jsem obdržel zmiňovaný americký pi-
lotní průkaz, který vlastním a užívám dodnes.

Vraťme se však na letiště BWI s mým příletem 18. prosince 1990. Mojí
výhodou bylo, že jsem uměl plynně anglicky, byl jsem odhodlán použít
vše, co mám k dispozici – ruce, hlavu a vůli přežít, a hlavně jsem měl
z předchozího pobytu v USA přátele. Nebudu líčit emigrantské zážitky, ty
nejsou lehké nikde na světě. Můj sponzor Bob mi doporučil, abych svoje
slovanské křestní jméno Vojtěch doplnil také nějakým, pro Američany
srozumitelným, středním jménem. Protože se můj táta jmenoval Josef,
tak mám v americkém pase střední jméno Joseph, což se všeobecně zkra-
cuje na Joe a tak mne v Americe všichni, kromě mých nejbližších, říkají.

V mém „leteckém“ životě v USA vše začalo kupodivu českým legen-
dárním letadlem L-29 Delfín. Jeden známý mého sponzora Boba si ho
chtěl pořídit a tak nás jednoho večera navštívil. Steve VanKirk, jak se jme-
noval, byl kapitánem u NorthWest Airlines a majitel letecké ermy ve
městě Frederick. Firma měla leteckou školu, velký hangár na údržbu
a opravy letadel, charterovou leteckou dopravu – no, prostě letecký ráj
v malém ! Já jsem si dal podmínku : „Steve, pokud chceš L-29 Delfína
z Československa, tak mne zaměstnej a já ti ho seženu !“ Krátce na to jsme za-
ložili novou ermu Jet Star Aviation (logo byla rudá hvězda !), já jsem do-
stal honosný titul Vicepresident for Sales (ale jinak děvečka pro všechno)
a těch Delfínů jsme nakonec dovezli 39 kusů, několik L-39, 16 Drome-
dárů a dokonce jednoho Zlína Z-526AFS (kraťas)pro osobní létání a po-
těšení.

Mnohdy slýchám otázky jak to s těmi L-29 a L-39, zasílanými v rela-



tivně vysokém počtu do USA, vlastně bylo. V našem případě to bylo
hlavně z tehdejšího Československa a později i z Ruska. Zde je tedy pár
poznámek k tomu, jak to v této letecké „zlaté horečce“ alespoň chvíli fun-
govalo. Nejprve se hledal zde v Evropě zdroj letadel. Našich prvních 10
kusů L-29 Delfínů nám spadlo do klína víceméně náhodou a dodavatelem
byly Letecké opravny Kbely (LOK). Další letouny potom přicházely
z Ruska a Ukrajiny. Po získání letadel z těchto zdrojů nastala logistická
a organizační práce, t.j. třeba letadla L-29 rozebrat na sedm dílů (2 křídla,
centroplán = nejrozměrnější kus, přední část s pilotním prostorem,
motor, zadní konus trupu a výškovka), vše naložit pomocí nosných pří-
pravků do námořního 40ft kontejneru, přes Čechofracht sjednat dopravu.
Zhruba po 6 týdnech byl kontejner s letadlem v USA. Na první zásilce
jsme se všechno učili, ale později se to stalo rutinou a dnes, po všech zku-
šenostech, bych to pojmenoval anglicky „No big deal“ = žádná velká věda.
Certiekace pro USA byla v t.zv. Experimental Category a bylo to několik
kroků standardního postupu: výměna metrických přístrojů za odpoví-
dající americké s anglickými mírami, všechny nápisy musely být v an-
gličtině podobně jako základní manuály (Flight Manual, Maintenace
Manual). Všechny tato práce a postupy platil zákazník, budoucí majitel
a pilot.

Zaškolovací procedura pilota byla jednoduchá. Požadovalo se aby měl
pilot nalétáno nejméně 200 hodin na jakémkoliv typu. Pokud tuto pod-
mínku splňoval provedlo se s ním dvakrát létání v určeném prostoru
a několik okruhů, zpravidla 5 až 10, a po zaškolení vyplnění dokumentu
FAA, kterému se říkalo LOA (Letter of Authorization). V dokumentu se
říkalo, že ten a ten je kvaliekován s daným letadlem létat. Letadlo bylo za-
placeno, předáno, pilot s ním odletěl domů a na místním úřadě FAA si už
sám vyřídil všechny technické a administrativní záležitosti. Delfíny a Al-
batrosy se staly velmi známými v USA, účinkovaly a účinkují v mnoha el-
mech, jsou ozdobou významných sletů každý rok, existují známé
akrobatické skupiny pro air show, někdy je to jen rodinné letadlo, se kte-
rým létají otec a syn. Jak se v Americe říká : „Jediným limitem jsou pe-
níze“. Po mé účasti s jednou naší L-29 na výroční Air Show na Andrews
AFB mě tyto zkušenosti dokonce přivedly k mé misi do Iráku v roce 1998
(to jsem byl už dva roky občanem USA) ve funkci inspektora OSN k pro-
jektu přestavby L-29 na bezpilotní prostředek. Rád dnes na časy shánění
a dodávek našich letounů o USA vzpomínám. Živilo nás to asi tři roky
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než zájem ustal a my jsme ermu zavřeli.

Pro mne tak nastal čas „změnit lokál“. Opět pomohla náhoda. Při jed-
nom leteckém dnu ve Fredericku se objevil na letišti chlápek jménem
Fred. Motal se okolo hangárů a letadel a protože byli v té době na letišti
moji dva kamarádi z Čech (ŠDDák Josef Vašek z Prahy, můj partner kolem
letadel a další můj kamarád, zkušební pilot plk.v.v. Ing. František Hlav-
nička, pilot od boha, známý v leteckých kruzích jako Franta Hlavňa), přit-
očil se zmíněný Fred k naší skupince, slovo dalo slovo a na místě mne
přelanařil k němu do ermy, která vyráběla komponenty a celky pro tan-
kování letadel za letu (Air Refueling). Hned mne ustanovil vedoucím zku-
šebním technikem, přestože jsem o tomto oboru nevěděl zhola nic,
jenom, že to existuje. Podnik se jmenoval PSI, poněkud to zašifrovaný
název pro Product Support Incorporated. Podnik pracoval výhradně pro
ozbrojené síly USA a my jsme s Miladkou doma říkali, že práce u PSŮ je
nová, zajímavá zkušenost spojená s letectvím.

Vedoucím inženýrem u PSŮ byl jistý Joe Gorman, nadšený sportovní
letec. Ve mně našel pozorného posluchače a tak jsme se brzo spřátelili. Asi
po dvou létech, když Joe odcházel z podniku k jiné letecké ermě, vzal
mne s sebou a já měl možnost poprvé využít svého vysokoškolského di-

Tento L-29 Delfín byl dodán z letecké školy Dossafu ve Vjazmě v Rusku. Autor vlastnil
tento L-29 od roku 1995 do roku 2004 a pravidelně s ním létal.



plomu. Začal jsem pracovat jako inženýr-designer na komponentech pro
t.zv. Boeing Business Jets – což byla velice luxusní a velice drahá letadla
pro celebrity a podnikatele. Nechtěl jsem věřit svým očím jaký jsem viděl
luxus v těchto letadlech. Ceny byly ovšem „lidové“ od 80 milionů dolarů
výše za kus.

Štěstí však nikdy netrvá dlouho, lukrativní erma byla prodána a naše
vývojová kancelář přemístěna do státu Delaware, čímž se moje dosavadní
dvacetiminutová cesta do práce změnila na dvě hodiny jedním směrem.
Nabídli mi královský plat, 4-denní pracovní týden (4 dny po 10 hodinách)
a placené bydlení v Delaware, ale my jsme si právě koupili dům našich
snů v Marylandu. Byl jsem proto nadšen, když mi žena po asi šesti měsí-
cích tohoto života zavolala, že tu žádost o práci na Andrews AFB (Air
Force Base), kterou jsem podal „jen tak“, asi nezahodili a mají prý o mne
zájem. Tak se otevřela nová kapitola mého profesionálního života v le-
tectví a vlastně „služba v cizím vojsku“, kterou už současný trestní záko-
ník naštěstí nezná.

Andrews AFB je rozlehlá letecká základna ve státě Maryland, jihový-
chodně od Washingtonu D.C. Má dvě paralelní vzletové dráhy, oriento-
vané zhruba ve směru sever – jih, od nich západně potom stojí hangár

Text k obrázku: Hangár číslo 12 s letadly U.S. Navy a Marine Corps na Andrews AFB Po-
blíž Washingtonu D.C. ve státě Maryland, USA.
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pro prezidentský Air Force One a sídlí tam také velitelství 89. Airlift
Wingu, odpovědného za přepravu všech VIP osob včetně presidenta. Přis-
távají zde všechny oeciální delegace a hlavy států a proto je tu možno
vidět také letadla s českou výsostnou vlajkou. Na východní straně je
umístěna t.zv. Naval Air Facility (NAF), dále pak letecké části Marine
Corps, komplex 79th Medical Wing včetně velké vojenské nemocnice a
jiné útvary. Letecké báze ve Spojených Státech jsou svým způsobem sa-
mostatné, uzavřené světy. Je tam doslova všechno, co příslušník ozbro-
jených sil a jeho rodina i všichni ostatní zaměstnanci báze potřebují. O
tom později.

V mém životě má datum 18. prosince zvláštní místo. V ten den jsem
vstoupil na americkou půdu a deset let poté jsem ve stejný den nastou-
pil do služby u U.S. Navy a Marine Corps. Moje asi desetiletá činnost v Ge-
neral Aviation v USA, před mým vstupem k U.S.Navy a Marine Corps
Aviation, je spojena s tím, že kromě diplomu z vojenské akademie v Brně
jsem za tu dobu získal patřičné průkazy a kvaliekace, potřebné k jaké-
mukoliv zaměstnání spojenému s letectvím. Byl to především technický
průkaz Airframe and Powerplant (Draky a Motory), potom po dvouleté
praxi průkaz inspektora letecké techniky FAA (zcela jistě nejnáročnější
průkaz jak na studium tak na zkoušky), můj pilotní průkaz s doložkami
IFR a vícemotorových letadel a nakonec můj průkaz Flight Engineer (ten
jsem však získal až později při službě u U.S. Navy). Formálně jsem byl
jako civilní zaměstnanec zaměstnán u ermy Raytheon Aerospace, poz-
ději se tento zaměstnavatel změnil na L-3 Communication – Vertex Aero-
space, ale fakticky to znamenalo, že jsem byl propůjčen plně U.S. Navy
a Marine Corps se všemi právy a povinnostmi státního zaměstnance.
Mohli mne kdykoliv povolat do války a já bych musel, jako příslušník
ozbrojených sil, jít.

Ve vstupním objektu před branou báze mi vyplnili vstupní doklad,
někam zavolali a krátce na to pro mne přijelo vojenské auto s námořní-
kem jako řidičem. Ten mi stručně řekl „Follow me!“ a už jsme se šinuli
rychlostí 40 mil/hod. (což je maximální povolená rychlost na komunika-
cích báze) po okružní silnici do východní části základny. V těch chvílích
zrovna startovaly dvě F-18 ve dvojici. Řev jejich forsáží ohlušoval, i v autě
jsme cítili chvění vzduchu a země a já jsem měl po dlouhé době zvláštní
pocit, že tady jsem opět mezi vojáky.

Potom už to šlo všechno „po vojensku“. Představení mému nadříze-



nému Lt. Commanderu Valezovi, který jen nahlédl do mé připravené
složky, potřásl mi rukou a poslal mne „do systému“. Test na drogy, otisky
prstů, fotograee, vystavení U.S. Identiecation Document, potom ná-
vštěva u Security Officer, což byla žena, která mi sdělila, že jsem dostal
t.zv. Security Check, čili bezpečnostní prověrku (asi na mně pracovali
těch předchozích šest měsíců). Následovala cesta do výstrojního skladu,
kde mi vzali míry na uniformy a už mne vedli na mé skutečné pracoviště
do hangáru č. 12, kde mne přivítal Director of Maintenance, jistý Ron
Wright. Ukázal mi kde budu sedět a řekl, co se se mnou bude dít další
dny. Vše začne zítra, dnes jsem tam ještě více méně jako host. Potom mne
provedli hangárem, což byl pro mne zážitek ! Podlaha naleštěna do vy-
sokého lesku, vše vojensky srovnáno, letadla jen svítila čistotou. Říkal
jsem si, zda se s tím také někdy létá, nebo zda je to pouze na výstavu. Lé-
talo se s tím.

Následující dny navozo-
valy vzpomínky na mé
první dny na vojně. V kur-
zu nás bylo asi deset od
všech zbraní (Navy, Army,
Air Force, Marine Corps).
Armádní hodnosti jsem
znal, ale třeba námořní
hodnosti jsou úplně jiné
než u suchozemců. Dále,
i když jsme civilisté, bu-
deme dodržovat vojen-
skou etiketu. Samozřejmě
ode dneška budeme oslo-

vovat důstojníky „Sir“ a „Madam“. Potom začala výuka materiální části,
pro mne konkretně letounů UB-200 Beechcraft, Cessna Citation a Gulf-
stream V. G550. I jako inženýři jsme museli dále projít praktickou pří-
pravou „hands-on-training“, při které si osaháte vše vlastníma rukama,
abyste později věděli jak ten letecký chlebíček chutná, když už budete
jenom velet a poroučet jiným. Postupně jsem se také seznamoval se svojí
skutečnou pracovní náplní leteckého inženýra se zaměřením na provoz
a údržbu letadel, Operation and Maintenance. Musel jsem prakticky ab-
solvovat 4 periodické, t.zv. progresivní, prohlídky letadel všech typů

Text k obrázku: Moje U.S. Goverment Identiecation
karta ke vstupu na Andrews Air Force Base a do všech
dalších vojenských bází v celých kontinentálních U.S.
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u naší součásti, výměny motorů, předletové a poletové prohlídky, dále
pak speciální operace jako stroboskopické prohlídky horkých částí mo-
torů, obsluhu všech elektronických, přístrojových a navigačních systémů
našich letounů, praktické motorové zkoušky, pojíždění s letadly po le-
tištní ploše, radiovou korespondenci s věří, potvrzování letuschopnosti
letadel atd. Bylo toho na tři měsíce školení až až a do toho všeho denně
počítače, počítače, počítače. Mnohokrát mne z toho brněla hlava a bral
jsem si „práci domů“. I když jako naturalizovaný Američan jsem byl je-
diný cizinec ve školené skupině a měl jsem jen jedinou šanci: uspět!

Po mém zaškolení v hangáru č. 12 na Andrews AFB se mým hlavním
pracovním nástrojem stal počítač, protože bez programů a postupů
k tomu účelu používaných se dnes kolem letadel už nic nehne. Dalo by se
říci, že šlo o normální kancelářskou technickou práci, ale s tím, že to bylo
spojeno s děním kolem letadel, jejich létáním, údržbou a manipulací.
Naše letová pohotovost musela být 100% s výjimkou času na předepsané
prohlídky, výměny motorů a některé další záležitosti. Velitelem na Navy
Air Station (NAS) byl Skipper, hodností námořní kapitán, tedy voják
s nejvyšší důstojnickou hodností u Navy. Potom už byli jenom admirá-
lové. Sám Skipper byl námořní pilot s praxí na letadlové lodi a ve funkci
u NAS byl zpravidla 4 až 5 let. Já sám jsem za svoji službu zažil dva. Oba
byli mými vzory jak lidsky tak profesně.

V našem hangáru a pod naším velením bylo celkem sedm letadel:
tři turbovrtulové UB-200 Beechcrafty – letadla, která už toho měla dost
za sebou, potom dvě nové Cessny Citation – v podstatě luxusní exklu-
zivní letoun se dvěma proudovými motory, a nakonec dvě letadla v sa-
lonním provedení Gulfstream V. G550. Naše osádky u Navy a Marine
Corps se skládaly pro menší letadla ze tří členů a u Gulfstreamů ze čtyř
členů. Ve tříčlenné osádce byli dva piloti a jeden crew member (člen
osádky) zastávající dvojí funkci: palubního inženýra (Flight Engineer)
a pro lety s cestujícími palubního průvodčí (Flight Attendant). Ve čtyřč-
lenných osádkách Gulfstreamů to byli dva piloti, Flight Engineer a Flight
Attendant. Kde jsou ty časy, kdy i v civilním letectví byly osádky s navi-
gátory, palubními inženýry a dokonce s radiotelegraesty. Dnes to jsou
dva piloti a hotovo, vše ostatní obstará GPS, dokonalé motorové a systé-
mové přístroje. Nikoliv však u staré dobré U.S. Navy a vůbec u všech
ozbrojených sil v USA. Na to je Navy příliš konzervativní a má ráda staré
zavedené pořádky. My jsme létali s cestujícími a proto byl Flight Atten-



dant v osádce. Flight Engineer měl poněkud jinou roli než klasický pa-
lubní technik/palubní inženýr. Létali jsme na všelijaké odloučené vojen-
ské základny i veliké báze, kde nebyl k dispozici technik, znalý dokonale
našeho letadla. Proto musel být v osádce někdo, kdo má letadlo v malíč-
ku a dovede si poradit skoro za všech okolností. Po získání mého průkazu
Flight Engineer v roce 2002 jsem byl pravidelně zařazován do osádek
všech typů letadel Naval Air Facility ve Washingtonu a létal jako člen osá-
dek do všech států U.S. od Floridy na jihu až po Aljašku na severu.

V pilotní kabině letounu U.S. Navy Beechcraft UB-200 v zimě roku 2005.

Práce u letectva má tu výhodu, že postupy a běžné úkony se stále opa-
kují a mají svůj řád. Problém nastane u t.zv. troubleshooting, t.j. odstra-
ňování závad na letadlech. Tam už musí člověk pracovat přímo hlavou
a byl jsem mnohokrát v situacích, kdy celá osádka na mne hleděla jako na
spasitele : „Joe sprav to, ať můžeme letět domů !“ Pro jednotlivá letadla
jsme měli vypracovány tabulky závad, které jednoznačně speciekovaly
závady a z nich vyplývající závěr „Go“ nebo „Not to Go“. Zásobování ná-
hradními díly bylo podle stupně naléhavosti : AOG = Aircraft on ground
(letadlo na zemi) – díl přišel Overnight = přes noc, t.j. dnes objednán,
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zítra doručen.
Třeba později na bázi Miramar, severně od San Diega v Kalifornii, kde

se m.j. točil elm Top Gun. Je to báze Mariňáků se dvěma paralelními dra-
hami. Když startovaly dvě dvojice F-18 na obou drahách, země se chvěla,
neuvěřitelný řev forsáží, bez ochranných sluchátek se tam nedalo žít. Byl
jsem dočasně na dva měsíce přidělen jako Flight Engineer k osádkám
z New Orleansu, o kterých bylo známo, že jsou to neuvěřitelní pedanti a
běda, kdyby letadlo nebylo neustále letuschopné. Jako naschvál při jed-
nom pojíždění na start se rozsvítilo červené světlo poruchy na rozvodu
teplého vzduchu od motorů, což znamenalo jednoznačně Not to Go. Po-
lévalo mne střídavě horko a zima, když jsem si představoval, jak budu zá-
vadu v tom hluku odstraňovat. Teplý vzduch od motorů zabezpečuje
několik významných funkcí v letounu, nikoliv jenom vytápění. Závada
v rozvodu teplého vzduchu se indikuje pomocí plastové trubice, která pa-
ralelně sleduje rozvod teplého vzduchu. V trubici je nízký tlak 20 psi (psi
= pounds per square inch) a jakmile horký vzduch z hlavního rozvodu
při závadě uniká, paralelní plastová trubice se horkem propálí, tlak se
sníží a rozsvítí se ona červená kontrolka. Kde horký vzduch uniká se
potom zjišťovalo tak, že do plastové trubice se zavedl poněkud vyšší tlak
(25 až 30 psi) z rozvodu vzduchu v hangáru a sluchem se zjišťovalo, kde
je slyšet syčení unikajícího vzduchu. Ale dělejte něco takového v tom ší-
leném rachotu, když každých pět minut něco startuje na forsáž ! Ve svém
zoufalství jsem šel k hlavními inženýrovi v hangáru. Ten kupodivu ne-
ztrácel klid a během krátké chvíle jsme měli napojen tlakový vzduch, on
byl v kabině, já venku u regulátoru tlaku. Snad v několika vteřinách na
mne z kabiny mává, já jdu k němu a on mi ukazuje, že jedna převlečná
matice na plastové trubici byla utažena snad pouze rukou a chvěním se
postupně uvolnila. Utáhnul jsem matici, vyvezli jsme letoun z hangáru,
udělali motorovku a všechno bylo v zeleném! Tehdy při mně stáli snad
všichni letečtí bohové, protože si dovedu představit ten malér, kdyby le-
tadlo zůstalo odstavené, každou minutu by za mnou přibíhali piloti
s otázkou kdy to bude opravené, zda mají zrušit let a podobně. Jenže na-
jednou jsem byl „King“, protože letadlo bylo zase ready. Ještě jsem chvíli
počkal, aby to nebylo jó tak rychle opravené a pak jsem jenom jako by nic
šel do pilotní místnosti a kapitánovi řekl jen tak na půl huby „Aircraft is
Kxed, tested, all systems including Hot Air Indication are OK“. (Letadlo je
opraveno, přezkoušeno, všechny systémy včetně rozvodu horkého vzdu-



chu jsou OK). Vnitřně jsem však měl stále ještě pocity bezmocnosti a prů-
švihu, ale štěstí je přece jen ta muška zlatá, která sem tam, jak se říká,
sedne i na vola.

S Miramar je také spojena jedna historka nefungujícího FMS (Flight
Management System). To je systém, napojený na družice a podle leto-
vého řádu hlídá prakticky vše: vzdálenosti, rychlosti, palivo, čas. Chytrý
počítač, který když pilot (alespoň teda americký pilot) nemá, tak je ztra-
cen. Letadlo může bez FMS spolehlivě letět, ne však americký pilot! Sys-
tém vykazoval při nastartování na bázi Miramar nedostatečný počet
viditelných družic, nejmenší číslo musí být tři družice, ale průměr je
okolo sedmi. Obvykle se při uvedené závadě postupuje tak, že se kon-
troluje a vyměňuje blok za blokem, počínaje anténou, aby se rychle našel
vadný komponent. Tentokrát však byla závada úplně jinde, dá se říci
v software, ale také trochu v tom, že zařízení nebylo zrovna nejnovější
a tím pádem také ani moc rychlé. Celý problém tkvěl v tom, že výchozí
báze v programu byla nastavena na Andrews AFB v Marylandu a po zap-
nutí v Kalifornii se systém „hledal“ přes celou Ameriku. To chvíli trvá
a tak netrpěliví piloti hlásili, že „to nefunguje“. Nevím, který duch svatý
mne osvítil, vzal jsem si manuál FMS, vyhnal jsem piloty z letadla aby
nekibicovali, listuji v tom a čtu, že se mají nastavit výchozí zeměpisné
koordináty místa, odkud chci, aby systém pracoval. „Aha, nastavím Mi-
ramar!“ Z IFR listu jsem koordináty báze Miramar vypsal, na klávesnici
FMS vyťukal, při tom však jaksi omylem jsem přidal písmeno S místo N
(South nebo North) a divil jsem se, že jsem najednou kdesi pod rovní-
kem v Jižní Americe. Opravil jsem S na N – a bingo! Systém ukazoval
hned po nastartování nejméně deset družic a já se opět cítím jako mistr
světa.

Jak už to tak na vojně bývá, voják neslouží stále na stejném místě a pro
nás to byly pravidelné i nepravidelné detachements, někdy kratší, někdy
delší, od dvou týdnů až po několik měsíců a tak jsem zcestoval letecké
báze v Severní a Jižní Karolině, byl jsem několikrát v New Orleansu (Lui-
siana), mnohokrát v Kalifornii na bázích San Diego NAF a blízké Miramar
Marine Air Station, létal jsem na Aljašce a na Fallon Naval Facility v Ne-
vadě, kde je „domov“ Top Gun. V New Orleansu jsem byl shodou okol-
ností v únoru toho roku, kdy se tam později v létě strhla katastrofa
s hurikánem Katrina. New Orleansem protéká řeka Mississippi, pro
Čecha legendární řeka. Řekl jsem si, že si v ní proto musím alespoň
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Dostali jsme dvě nové Cessny Citation, které byly přiděleny do 4th MAW –
Marine Aviation Wingu.

namočit nohy a ruce a podle mapy jsem k ní vyrazil. K mému překvapení
jsem skončil u vysokého valu. Zaparkoval jsem tam auto a vydal se pěšky
na jeho hřeben. Tam teprve došlo k mému ohromnému divení se: Hla-
dina řeky byla o mnoho metrů výše než okolní městské čtvrti a já si tiše
říkal co se stane, až se ta mohutná řeka jednou vylije ze svého koryta.
Mississippi protéká také mezi vysokými valy okolo Navy báze a několi-
krát se mi stalo, že jsem jel po silnici kolem valu a nade mnou ve výšce
proplouvala velká námořní loď. Celý New Orleans je postaven jaksi proti
přírodním zákonům, voda je nahoře a pevnina dole. Severně od města je
obrovské jezero Lake Pontchartrain a to bylo po hurikánu Katrina hlavní
příčinou obrovské katastrofy ve městě. Kanály a hráze nevydržely nápor
vody, protrhly se a obrovské masy vody zalily vše, co normálně bylo pod
úrovní hladiny vody v jezeře. Voda přišla paradoxně ze severu od jezera,
nikoliv z jihu od Mississippi nebo od moře.

Kalifornie je krásná. Zoo v San Diegu je světoznámá. V San Diegu je
také velká česká komunita a tak jsme byli s Miladkou jednou hosty jed-
noho odpoledne s českými osadníky. Pořádně česky jsme tam mluvili asi
jen my dva.



Fallon. Městečko v Nevadě jako z kovbojky, dvě hodiny jízdy autem
z Rena, města kasin, podobného Las Vegas. Do Fallonu jedete nekoneč-
nými údolími a horami pusté Nevady. Ve Fallonu je největší cvičné stře-
disko U.S. Navy a Marine Corps pro Top Gun piloty. Na základně mají
také nejrozsáhlejší statickou sbírku bývalých i současných sovětských vo-
jenských letadel, včetně posledních modelů MiGů a Suchojů, vše in na-
tura, aby si američtí piloti na ně doslova mohli sáhnout. K bázi patří
obrovské pusté pozemní prostory, sloužící jako pozemní střelnice a bom-
bardovací polygony a ještě větší vzdušné prostory pro nadzvukové lety a
nacvičování vzdušných bojů. Vzdušnými cíli jsou americká letadla s ru-
dými hvězdami. Je to snad nějaká psychologická záležitost, aby americký
Top Gun pilot viděl ruději, když nahání toho sovětského „bastarda“.
Nějak jsme to nechápali, protože to už bylo nejméně pět let po rozpadu
Sovětského svazu.

V minulosti procházela Fallonem trasa Pony Expressu, doručování
pošty pomocí rychlých koní, kteří byli vyměňováni (koně i jezdci) ve sta-
nicích, rozmístěných po poštovní trase. Pro mne to byl ve Fallonu ne-
uvěřitelný lážo plážo assignment, létání nejvýše dvakrát v týdnu, ve velmi
odpočinkovém stylu. Víkendy volné a tak tam za mnou přijela Miladka
a byl nám doporučen výlet do historického městečka Virginia City, kde se
vytěžilo nejvíce zlata v historii Spojených Států. Dnes je tohle městečko
celé uchováno jako muzeum, žije tam asi 900 obyvatel. V době zlaté ho-
rečky jich tam žilo několik tisíc, mělo honosnou školu, divadlo a budovu
opery, k vidění je také dům hlavního inženýra (byl to Němec). Sjeli jsme
do jednoho opuštěného dolu, kde zhasli a ukázali nám jak vypadá oprav-
dová tma. Viděli jsme přestřelku pistolníků v baru a před ním a nakonec
nás svezli otevřeným autokarem a říkali co je vlevo a co je vpravo. U měst-
ského hřbitova nám řekli, že počestní občané byli pochováváni uvnitř
hřbitova, ale děvky prostitutky venku u hřbitovní zdi, bez nároku na po-
mník. „Tak to mě zkazili celý den...“ řekla Miladka. „Ti Amíci jsou pěkní po-
krytci. Ty děvky tady potřebovali jako sůl, ale když dosloužily, tak šup s nimi
za zeď !“ Jako by to bylo v pokrytecké Americe něco nového.

Následující den byl 4. červenec, Den nezávislosti, velký to americký
svátek. A tak jsme ve Virginia City viděli slavnostní deelé na hlavní třídě,
alegorické vozy všeho druhu, tažené také koňmi, pořádnými pivovar-
skými valachy. Stalo se, že se průvod zastavil a jeden z uvedených koníků
vypustil pěknou kupku nádherných, šťavnatých „koblížků“. V davu to
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zašumělo a všichni se těšili až půjdou mažoretky a budou kolem kupky
stepovat a nedej pámbu až do toho některá šlápne! Obecenstvo se bavilo
a řehtalo, byl to opravdový zlatý hřeb Dne nezávislosti, nenaplánovaný,
ale o to lepší. Jak málo stačí někdy k pobavení!

Aljaška: pro Evropana exotický kus Ameriky. Hledal se dobrovolník na
jednoměsíční pomoc na bázi v Anchorage. Létající i pozemní personál
tam byl tak vytížen provozem letadel Beechcraft UC-200, že potřebovali
nutně záskok, aby si mohli dovolit volné víkendy a také vybrat dovolené.
„To ber !“ řekla mě Milada. „Já sama jsem byla na Aljašce na turistickém vý-
letě a to se musí alespoň jednou v životě vidět“. Tak jsem to tedy vzal. Let
tam byl nekonečný s přestupem v Chicagu, na letišti O´Hara a pak
8 hodin letu až do Anchorage. Na této bázi jsou umístěny stíhačky F-15
prvního sledu, v neustálé bojové pohotovosti, prý se těm Rusům přece
jenom nedá moc věřit. Přistál jsem v Anchorage, pronajal si bytelný te-
rénní vůz, nic jiného tam stejně po silnicích nejezdí a jedu přes město
a okružní dálnici na bázi. Mám U.S. Government Identiecation Card, na
bráně mne vojáci bez problémů propouštějí a jedu kamsi na druhou
stranu báze, kde se mám hlásit u svého dočasného velitele wingu. Na kři-
žovatce uprostřed báze se dávám vlevo, závora je otevřená, už abych měl
to cestování za sebou. Je mi divné, že projíždím kolem otevřených han-
gárů, v nich stíhačky F-15 s nahazovacími vozíky, okolo nich pozemní
personál. Najednou vidím, jak za mnou po široké betonové stojánce pádí
dva vozy s rozsvícenými a blikajícími policejními světly, jeden mne před-
jíždí, druhý mne blokuje ze strany a vojenský policajt mi rukou dává sig-
nál ihned zastavit – asi jsem vjel někam kde jsem neměl být! Policajti
nevěřili svým očím: uprostřed této prvosledové báze se jim motá po sto-
jánce jakýsi civilista s cizím přízvukem, dělá z nich jaksi blbce na prudko,
protože sem by se nikdy v daném systému ostrahy neměl dostat. Vidíte,
co způsobí jedna nezavřená a nestřežená závora na cestě uprostřed su-
pervýznamné vojenské báze. Vysvětluji, ukazuji doklady, říkám jim kam
mám dojet, sorry, asi jsem se ztratil.Volají mého velitele, vše je vysvět-
leno, ale pro jistotu mne oba vozy doprovázejí na místo určení. Jo, to se
odehrálo ještě před 11. 9. 2001 – dnes by to byl jiný šrumec !

Vojenský život na bázi v Anchorage má jiné rozměry než u nás v Ma-
rylandu. Drsné klimatické poměry lidi více stmelují. Venku mimo bázi je
všechno nejméně o polovinu dražší než ve zbytku Spojených Států, v pod-
statě se musí všechno dovážet. Lidé na Aljašce neplatí daně, všechno se



enancuje z nafty. Létání nad nekonečnými prostorami Aljašky je krásné,
dole na zemi však nelze pozorovat žádný život – a to bylo v létě, v zimě
si to tam nedovedu vůbec představit. Aljaška nese stále rysy toho, že byla
kdysi částí Ruska, ruské kostelíky jsou v každé vesnici, domky s vyřezá-
vanými okenicemi a výzdobou jako na Sibiři, ale také hrozné barabizny
původních obyvatel, posbíjené ze všeho možného. Mrazy jsou v zimě tak
silné, že se motory aut nevypínají a když se ráno vyjíždí, tak prý chvíli
trvá než se zploštělé pneumatiky zahřejí a jsou zase kulaté a drncání
zmizí. Měsíc mé služby v Anchorage rychle uplynul, udělal jsem si něko-
lik výletů do drsné přírody kolem města, užil si v podstatě vyhlídkové
lety v osádce jako Flight Engineer a protože je všude dobře, ale doma nej-
lépe, byl jsem rád, když jsem znovu přistál v mém „rodném“ Marylandu.

Teď snad něco k tomu, jak vypadá život na bázi. Především ve všech
ozbrojených složkách USA panuje dost přísné oddělení důstojnického
sboru od poddůstojníků a mužstva. Na bázi je důstojnický klub a pod-
důstojnický klub (ten je společný i pro mužstvo). Oba kluby jsou vybave-
ny v podstatě stejně, ale vstup je přísně separovaný. My, civilní zaměst-
nanci vyššího ranku jsme měli průkazky ke vstupu do důstojnického
klubu. Tam byla především jídelna, kde se stravovali všichni důstojníci
báze. Dále byly v klubu společenské místnosti, salonky, kino, velký sál,
krytý bazén, sauny, vše potřebné ke společenskému životu důstojníků.
Ceny jídel byly velmi nízké, jídla servírovaná většinou stylem bufetu,
výběr nepředstavitelný. V ozbrojených silách USA neexistují t.zv. stravo-
vací normy, jídlo je pro všechny stejné a v podstatě je servírováno systé-
mem: all you can eat“ – vše co sníš. Když jsem později patřil do letové
osádky jako palubní inženýr, dostávali jsme na lety připravené krabice
s jídlem a nápoji. To byla jediná stravovací služba pro létající personál
navíc.

Jeden jev mne v amerických ozbrojených silách zaujal. Důstojníci, pod-
důstojníci i mužstvo jsou, jak se říká, jako ze škatulky. T.zv. Dress Code
je přísně dodržován, všude jsou čistírny uniforem a oděvů a za celých šest
let jsem nikde neviděl neupraveného nebo umolousaného oecíra nebo
vojáka. Důstojnický sbor a vojáci vůbec mají v USA vysoký kredit a úctu,
pro mne, Čecha, něco nevídaného.

Pro život je na bázi doslova všechno a v podstatě ten, kdo se nepotře-
buje vzdalovat z báze, najde tam divadlo, kino, sportovní komplexy, gol-
fová a jiná sportovní hřiště, školky a školy pro děti, knihovny, poštu,
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služby a hlavně obchody se vším potřebným zbožím, restaurace a stra-
vovací komplexy, kostely atd. Vše na bázi je zhruba o třetinu lacinější než
venku, mimo bázi. Každý má průkazku ke vstupu do těchto „lacinějších“
prostor a je to jeden z mnoha beneetů pro příslušníky ozbrojených sil.
Jsou zde také hotely pro ubytování cestujících vojáků, při čemž jeden
nocleh stojí na příklad 6 dolarů za noc, zatím co venku je cena noclehu 50
dolarů, důstojníci, poddůstojníci a mužstvo mají nárok na cestování vo-
jenskými dopravními letadly po celých Spojených Státech i do zámoří a je
to organizováno systémem: přihlásíš se, čekáš na volné místo a letíš.

Zvláštní kategorií vojenského života v USA je bydlení. Na bázích jsou
postaveny celé čtvrti rodinných domků, bytové komplexy a vše, co k tomu
patří, problém dojíždění vojáka je zcela neznámý. Ubytování na bázi je
zdarma, chce-li voják však bydlet mimo bázi, je mu vyplácen paušální pří-
platek na bydlení. Americká armáda je profesionální. Voják může sloužit
3 roky, šest let, nebo plný úvazek 20 let a potom dostane důchod, který
se rovná poslednímu nejvyššímu platu a bere ho až do konce života. Proto
raději najímají civilisty, ti takové výhody nemají, i když ani ti si nemo-
hou stěžovat.

K tomu ještě jedna pěkná tradice. Bylo zvykem, že když Navy nebo
Marine Corps opouštěl vysloužilý voják po splnění dvacetileté služby,
uspořádala se v hangáru velmi okázalá ceremonie. Ze stropu hangáru,
podél zdi, se spustila obrovská americká vlajka s hvězdami a pruhy, po-
stavila se tribuna, natáhly rudé koberce. Nechyběla dekorace námořní
kotvy, lodního zvonu a velkých nábojnic, vyleštěných do zrcadlového
lesku. Nakonec byly rozestaveny židle pro hosty a slavnost mohla začít.
Nádhernému divadlu dodaly lesk sněhobílé uniformy admirálů a námoř-
níků a vůbec zlatým hřebem byla skotská dudácká kapela s dudáky a bu-
beníky v jejich pestrých skotských krojích, samozřejmě včetně kostko-
vaných, nádherně plisovaných pánských sukní. Jejich oeciální název zní
Scottish Bagpipe Honor Guard. Zvuk dud je sice pro náš vkus trochu je-
čivý, ale doprovázen duněním bubnů, elegantním krokem kapely v čele
s kapelníkem a jeho vyleštěnou taktovkou, to byla opravdu pastva pro
oči. Říká se, že v Marine Corps jsou skotské dudy a bubny jedinými bo-
jovými hudebními nástroji a byly používány při útocích pro povzbuzení
morálky a zastrašení nepřítele (vzpomínáte na elm „Nejdelší den“?).
A samozřejmě se dnes používají při všech slavnostních nástupech a ce-
remoniích. Přál bych vám to nádherné představení vidět.



Mně sice při loučení s U.S. Navy a Marine Corps po šestileté službě
skotská kapela nehrála, ale Skipper uspořádal na moji počest oběd v důs-
tojnickém klubu a obdaroval mne oeciální čepicí U.S. Navy Reserve. Do-
stal jsem také pivní sklenici se všemi možnými insigniemi námořního
a mariňáckého letectva a nakonec děkovný dopis od velícího důstojníka
Naval Air Facility. Odcházel jsem na vlastní žádost. Moje žena mi říkala,
že jsem se zbláznil, že jsem tam byl jako ryba ve vodě mezi vojáky, letci
a letadly. Mne to ale táhlo k jiným dobrodružstvím a do světa, což se mi
dokonale podařilo.

Teď už jen ten lodní zvonec a mé story je konec.

Líc mého amerického
pilotního průkazu

z roku 2000.
Původně mě byl ame-

rický průkaz vydán
v roce 1973 a toto je

nový průkaz po složení
zkoušky IFR.

Vojtěch J. VALA

Rub mého U.S. pilotního
průkazu z roku 2000.
Je citovám čs. pilotní
průkaz a složení IFR

zkoušky.

Pro vás zvědavé na konec dnešního povídání uvedu jak jsem byl v té
„cizí“ armádě placen. V USA je sdělování vlastního platu a vůbec mluvení
o příjmu doslova smrtelný hřích a v podstatě tabu. Ale dnes už je to jen



voda pod mostem která již dávno uplynula a tak proč neukojit zvědavost
mých českých přátel. Pro civilní pracovníky je pravidelně jedenkrát ročně,
zpravidla na podzim, děláno vyrovnání podle spotřebního koše v dané
oblasti a my jsme byli hned u Washingtonu D.C., hlavního města USA,
a tam je Cost of Living (výdaje na žití) značně vysoký a podle toho vypa-
daly i platy a roční přídavky. Nastoupil jsem za roční plat 54 080 dolarů,
což je 26 dolarů na hodinu plus všechny výhody práce na bázi, o kterých
jsem psal. Bylo to méně než u mé předchozí civilní ermy, ale byl jsem
doma, v Marylandu, 30 minut jízdy z domu a k tomu všemu velmi vysoký
faktor Job Security (jistoty zaměstnání), což je někdy výhoda doslova k
nezaplacení.



Vojtěch J. VALA

Na vedlejčí straně: Pochvalný list za moji službu u Naval Air Facility na Andrews AFB
v originále.

Pochvalný list v překladu do českého jazyka.

S úctou všem svým vojenským kamarádům ve zbrani na zemi i v nebi
Vojtěch Vala
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nar. 1931, v armádě 1949 – 1989
učitel létání, velitel letky, střelecký důstojník
pluku,
od r. 74 vedoucí zkušební pilot n.p. AERO
Vodochody
nalétal 7 275 hod.,
z toho 2 250 hod. na vrtulových typech

VZPOMÍNKY NA ELEMENTÁRKU V OLOMOUCI

Téměř všichni piloti, kteří absolvovali Školu leteckého dorostu, si za-
milovali Olomouc a do dnes na ni s láskou vzpomínají. Jak by ne, když po
té devítiměsíční buzeraci ve Šternberku se konečně dočkali chvíle, kdy si
mohli sednout za knipl, vyfasovat hodinky „Longinesky“, stravovat se
v „L“ normě, dostávat letecké příplatky, za zábavou do města jezdit elek-
trikou, která měla konečnou stanici přímo u brány letiště, nebo kasáren?
V tomto případě to bylo jedno, jelikož se mohlo zdát, že se kasárna na-
chází na letišti nebo taky letiště v kasárnách. Všude, kam se kdo potře-
boval dostavit, bylo třeba jen pár kroků, ať již šlo o ubikace, jídelnu,
učebny, Link trener, hangár atd. Protože se letiště nacházelo na vrchu
v Neředíně, byl z něj nádherný rozhled po té hanácké rovině. Nejkrás-
nější byl pohled za město východním směrem, kde zářil Sv. Kopeček.
V době, kdy jsme mohli spoléhat jen na mapu, kulový kompas a srovná-
vací orientaci, nás vždy tento „maják“, viditelný už z dálky, vítal jako na-
vracející se děti domů, což byla při kufrování úleva, nebo také radost po
úspěšném navigačním letu. To vše umocňovalo náš srdečný vztah k to-
muto městu. Navíc jako piloti, i když zatím ve stavu embrya, jsme měli
právo stát se členy československého svazu letců, což byla tehdy pro kaž-
dého výkonného letce velká čest. Dlouho jsme se ale z toho neradovali
neboť už na přelomu roku 1950-51 byl ČSSL označen za buržoazní orga-
nizaci a zrušen.

I velitelská budova, no on to byl vlastně takový dřevěný barák, stála
přímo na kraji letištní plochy. V této budově se mj. nacházel tzv. Zpravo-



dajský sál s rozvěšenými schématy, mapami, velkou tabulí a ostatními
pomůckami potřebnými pro letecký provoz. Před rozdělením do skupin
k jednotlivým učitelům nás všechny v rámci teoretické přípravy, v před-
mětu „Zásady létání“, rotný František Kdér nejprve vyškolil v oblasti pro-
vozu na letišti, pohybu na zemi i ve vzduchu, dodržování pravidel
bezpečnosti atd., tak abychom mohli zahájit praktický výcvik. A tak se
taky během dvou dnů stalo. Nastupování do letounů i střídání osádek se
provádělo přímo před vchodem do velitelské budovy, kam letouny po
přistání z jednotlivých letových úkolů přijížděly. Hned u vchodu byla ro-
hová místnost, kde zabíral celou jednu stěnu obrovský přehledný grae-
kon o velikosti cca 3x2 m. V levém sloupci tohoto graekonu byl abecední
seznam všech pilotních žáků současného turnusu a v horní řadě čísla jed-
notlivých letových úkolů, které musí každý žák minimálně v rozsahu 80
hodin splnit. Dále zde byl nástěnný přehled, který popisoval obsah jed-
notlivých úkolových čísel v graekonu jako např. číslo 1 seznamovací let,
č. 12-13 okruhy, č. 14 vývrtky, č. 17 bojové zatáčky, č. 18 přístroje, č. 25
akrobacie, č. 26 noční létání, atd. Tak zde byl úžasný přehled o stavu
a pokročilosti ve výcviku jednotlivých žáků, srozumitelný i pro funkcio-
náře od velitele školy až po osvětového důstojníka. Podle tohoto grae-
konu s přihlédnutím na současné povětrnostní podmínky i kvalitu toho
kterého žáka, bylo plně v pravomoci učitele létání stanovit, jaké další
úkoly bude žák plnit, samozřejmě při dodržení zásad výcvikové chrono-
logie. Vše bylo možno řešit vždy v ten konkrétní letový den podle aktu-
ální situace díky tomu, že plánovací tabulka neexistovala a nemohla tudíž
bránit operativním změnám. V tomto prostoru měl také stanoviště za-
pisovatel, zvaný „Čumfurt“, s výhledem na letiště a přehledem kdo s kým,
kdy, na jakém letounu jde na jaký úkol nebo v kolik se z něj vrátil, a peč-
livě vše zaznamenával do knihy letů. Takže jak učitelé, tak letečtí doros-
tenci, ale hlavně ten zapisovatel furt čuměl do knihy letů a nástěnného
graekonu, kam ihned po letu vyplňoval příslušný čtvereček splněného
úkolu. Z uvedeného plyne jak k tomuto titulu onen „Čumfurt“ přišel.

Tento „Čumfurt“ byl tehdy něco jako řídící létání, přesto, že to byl
pouze záklaďák, ale pro zapisovatelskou funkci trvale určen. Ačkoliv pa-
lubní radiostanice v letounech nebyly, měl dokonalý přehled o provozu na
zemi i ve vzduchu a schopen v tomto směru podávat podrobné informace
jak učitelům, tak vyšším náčelníkům. Aby nedocházelo k prostojům tak
zpravidla sám posílal v souladu s pokyny učitelů žáky do vzduchu, do vol-



ných doplněných letounů. Byl to jednoduchý, bezpečný a pro školu do-
konale přehledný výcvikový systém. Bohužel nemohl vydržet, protože
byl zaveden setrvačností, podle anglických norem, bývalými příslušníky
RAF, kteří se po válce vrátili do vlasti a byli vybráni k vybudování novo-
dobého leteckého učiliště. Rokem 1949 však byli postupně „odejiti“ a na-
hrazeni novými kádry. Zavedený systém výcviku potom ještě 2 roky
úspěšně přežíval. Začátkem roku 1951 však došlo k radikálním změnám,
takže i ta olomoucká „selanka“ se všemi předchozími radostmi skončila,
aby ji vystřídal poněkud těžkopádný a zcela nepružný systém podle so-
větského vzoru.

LETOUNY C-5
Elementární výcvik leteckých dorostenců se prováděl jak známo původně
na letounech Bücker 81 s motorem Hirt pod naším označením C-6, poz-
ději novější verze Bücker 181 s motorem Walter Minor 4 III jako
C-106. Ovšem začátkem roku 1951 byl zahájen velký nábor k letectvu,
který si vyžádal založení nových školních pluků, z toho dalších dvou ele-
mentárek, a tyto doplnit chybějící leteckou technikou. Tolik Céstošestek
Letecké učiliště nemělo a pro elementárku se jako nejvhodnější jevil Zlín
26, který dostal vojenské označení C-5. Jednalo se o vynikající letoun, ve
všech směrech výhodnější pro základní výcvik, než byl C-106. Něco mu
ale přece jen chybělo, a sice to pověstné „vychytání blech“, což mělo být
plně v povinnostech zkušebního provozu u výrobního závodu. Pro pře-
zbrojení na tento typ byl určen jako nejzkušenější školní útvar 1. lšp (le-
tecký školní pluk) v Olomouci. Radost a hrdost na elementární typ naší
konstrukce i výroby brzy vystřídalo zklamání. Snad právě ten spěch s na-
sazením nového typu do provozu měl za následek tragické události, které
stály život pěti pilotů.

První katastrofa se stala už v začátcích létání s tímto typem, kdy uči-
tel létání Josef Motyčka se žákem Karlem Vondruškou při vysazení mo-
toru v malé výšce po startu zachytili křídlem o zem ve velkém náklonu.
Příčina vysazení bylo vystřelení svíček z motoru. Vyšetřovací komisí byla
zjištěna jako hlavní příčina katastrofy vada materiálu hlavy motoru a ná-
sledně snaha pilota vyhnout se překážce před nouzovým přistáním.

Druhý případ se stal 29. července 1952, při záletu počasí před zaháje-
ním letového dne. Učitel létání poručík František Bauer byl nalezen po-
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blíž obce Štarnov v troskách po evidentním pádu z výšky 300 až 500m,
motor pracoval do posledního okamžiku bez závad. Pátrání po jiné příčině
bylo bezvýsledné, tak se nakonec rozhodlo pokračovat ve výcviku se žáky
bez omezení. Jenže v říjnu téhož roku došlo k naprosto stejné katastrofě,
tentokrát se stali obětí učitel létání podporučík Ján Hreňo a žák Antonín
Blábolil. Opět pád z výšky 500 až 700 m. Ohledáním trosek bylo proká-
záno, že se osádka marně pokoušela o záchranu padákem. Vezmeme-li
v úvahu, že společný překryt se při otvírání odsouval odpředu přes obě
kabiny, bylo možné toto provést vlastní silou pouze v horizontální po-
loze nebo při stoupání. Jinak nebylo možno tento dlouhý, těžký překryt
zvládnout, což se dodatečně při pokusech na zemi potvrdilo. To už bylo
na pováženou a bylo proto rozhodnuto, že dokud se nezjistí příčina, ne-
bude se na C-5 pokračovat. Jenže vyšetřování pořád nepřinášelo výsledky
a výcvik nebylo možno přerušit. Proto byly od celého letectva posbírány
letouny C-106 a výcvik u 1. lšp pokračoval opět na těchto letounech. Toto
náhradní řešení se nečekaně protáhlo téměř na půl roku. Nakonec se po
dlouho trvajícím šetření příčina přece jen zjistila. C-5 měl palivové nádr-
že umístěny v torzní skříni dřevěného křídla s elektrickým vysilačem
množství paliva. Pilot měl v rámci důležitých úkonů povinnost kontro-
lovat toto množství pomocí přepínače levá - pravá na palubní desce. Takže
kdykoliv se tento DÚ (důležitý úkon) prováděl, docházelo na kontaktech
vysílače k zajiskření. Pak stačilo, aby mechanik při plnění nádrží přelil
palivo, které se v torzní skříni odpařilo a nebezpečí výbuchu s roztrže-
ním křídla hrozilo každému, kdo na ten přepínač sáhl. Teprve následující
rok byly dodány vylepšené letouny s odstraněnými vadami, už jako typ
C-105 (Zlín 126). Dřevěná křídla byla nahrazena kovovými, palivoměry
předělány na mechanické pod plexi krytem, viditelné z kabiny a překryt
upraven na možnost odhozu. Takže výcvik mohl znovu pokračovat na vy-
lepšeném typu a Stošestky byly zase vráceny původním majitelům.

Na C-105 byla potom už jen jedna nehoda z technických příčin, a to
v roce 1953, kdy učitelce létání Andule Šverdíkové s žákem Gdovínem
vysadil motor. I když po nouzovém přistání v oraništi skončili na zádech,
nikdo nebyl zraněn, a po odstranění motorové závady a následné celkové
opravě byl během týdne letoun opět v provozu.

SOVĚTSKÝ PORADCE A GORODKY
S nástupem sovětského poradce plk. Anosova přiděleného do Letec-



kého učiliště v roce 1951 se musely zavést úplně nové metody v organi-
zaci, výcviku, výuky, plánování atd., což zatěžovalo nejen žáky ale přede-
vším velitelský sestav a hlavně učitele létání, kteří nově museli např. po
každém letu se žákem psát hodnocení v rozsahu předepsaném pro „Kon-
trolu techniky pilotáže“. Nevím z jaké doby plk. Anosov ty zkušenosti
bral, protože některé novoty, které podle něho představenstvo leteckého
učiliště poslušně nařizovalo, už ani v tom sovětském letectvu dávno ne-
mohly existovat. Snad pro představu postačí jeden důkaz za všechny:
Podle tohoto poradce bylo nařízeno svépomocí vybudovat u každé sku-
pinky učitele létání na letišti či na trávě v kasárnách tzv. „Gorodky“. Byly
to v podstatě takové „besídky“ či „altánky“ ze dřeva obložené proutím či
větvemi zakryté stříškou, uvnitř se stolkem a lavičkami. Tyto besídky
byly určeny pro provádění příprav jednotlivých skupinek k létání a to bez
ohledu na to, zda pršelo nebo bylo zima. Nebyly vyjímky, že po přípravě
v tomto prostředí z toho občas žáci omarodili. Někdy i učitelé. Všichni,
včetně velení věděli, že je to stupidita, ale netroufi si protestovat proti
zkušenostem našeho vzoru. Až teprve, když Anosova na postu poradce
po několika letech vystřídal plk. Besonov, jsme se nenápadně vrátili do
učeben předběžné přípravy a kvitovali s povděkem, že se nový poradce
omezil převážně na pozorování.

A nyní ten slíbený důkaz. Když v roce 1963 přišli do Prešova asi na
měsíc sovětští piloti, včetně příslušníků inženýrsko-letecké skupiny v čele
se zástupcem velitele pluku jistého jejich učiliště, přeškolit se na L-29,
měli jsme dost času na besedy i předávání zkušeností. Při jednom rozho-
voru s velitelem letky pplk. Injakinem přišla řeč na to, jak jsme před léty
museli podle jejich vzoru budovat gorodky, které u nás zavedl jejich po-
radce. Velice ho to pobavilo, protože se nahlas zasmál a vysvětlil, že to
mělo význam v době, kdy se z cvičných důvodů škola stěhovala do terénu.
To se všechno naložilo a odjelo na určené místo někam do pouště daleko
od lidí, kde se musela urychleně uválcovat nějaká dráha, vybudovat polní
kuchyně, stanové tábory jako ubikace i jiná zabezpečovací pracoviště atd.
atd., aby škola mohla začít fungovat. Proto se taky stavěly ty gorodky.
Kdybychom měli po ruce tak nádherně vybavené učebny předběžných
příprav jako máte vy, se všemi potřebnými názornými pomůckami, grafy
atd., tak dělat přece nějaké gorodky by byla naprostá debilita. Tak se nám
podařilo přeložit do češtiny jeho ruský výklad, u kterého se stále ironicky
usmíval. Po tomto jeho výkladu jsme si připadali jak nesvéprávní blbci.
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Pplk. Injakin nám taky při jedné příležitosti důvěrně sdělil, že sovět-
ští poradci byli vybíráni ze zasloužilých vyšších důstojníků a za odměnu
před odchodem do důchodu posíláni do armád Varšavské smlouvy, někdy
i bez ohledu na jejich odbornou kvaliekaci.

My jsme si z toho jen vyvodili, že naše učební báze byla asi na vyšší
úrovni, než do které jsme byli našimi poslušnými funkcionáři často tla-
čeni.

SÍLA PSYCHOLOGIE
Tento případ se odehrál u 1. lšp v Prešově v roce 1961. Žáci zrovna

končili pokračovací výcvik na Jak-11 a pomalu jsme chystali vše potřebné
k jejich převelení k bojovému výcviku u 2. lšp na Mig-15 v Košicích. Do
toho nečekaně přišel úplně jiný záměr z armádního velení, a sice vytvo-
řit u pluku čtvrtou letku, nechat pro ni přeškolit devět učitelů na vrtul-
níky a následně na nich zahájit s třiceti současnými žáky výcvik. Velitel
pluku plk. Pavel Kocfelda si zavolal tři současné velitele letek, seznámil
nás s rozhodnutím MNO-VL a nařídil vybrat příslušný počet žáků, kteří
místo na tryskáče půjdou na vrtulníky. Jak to uděláme, nechal na naší
dohodě. Když se nikdo dobrovolně nepřihlásí, tak jsme je měli vybrat ve
spolupráci s učiteli létání. Jiná možnost prý není. Je zajímavé, že dřív
než jsme se tento přísně tajný rozkaz dověděli od velitele pluku, naši žáci
to věděli už relativně mnohem dřív a rozhodilo je to natolik, že to téměř
hrozilo vzpourou. Vraceli jsme se k letkám poněkud rozpačití, pouze
s předběžnou dohodou, že se za hodinu spolu s Gustou Protivínským se-
jdeme v kanceláři u letky Vráti Soudka a podle výsledků této akce do-
hodneme další postup.

Svolal jsem učitele, a protože tamtamy fungovaly rychleji, nemusel
jsem už nic vysvětlovat. Žádný z nich se ale nechtěl propůjčit k tomu, aby
svým žákům zhatil sen, na který se půl roku těšili. Nezbývalo než spo-
lečně se všemi učiteli vstoupit do té jámy lvové, tedy na učebnu, abychom
se střetli s těmi vražednými ksichty, které na nás byly vrženy. V tom mě
ale napadla jedna poťouchlá myšlenka a já spustil asi v tomto smyslu:
„Vím, že se k vám už dostala zpráva, že někteří z vás půjdou na vrtulníky. Ale
protože počet k tomuto přeškolení je omezen pouze na 30 žáků, budou z vás vy-
bráni jen ti nejlepší a především také ti, co během celého výcviku prokázali, že
si to skutečně zaslouží“. Ty zlé obličeje se náhle změnily z počátku v ne-
chápavý výraz, který přecházel ve zvědavost, takže učitelé už mohli na



takto připraveném poli ve svých skupinkách uplatnit své pedagogicko-
psychologické vzdělání. Nechybělo mnoho a málem jsme celý ten výběr
udělali z vlastní letky. Nakonec jsme to byli nuceni přibrzdit.

I když v pozdějších letech byl můj trik vrtulnikáři z naší letky odhalen,
tak nikdo z nich nikdy svého rozhodnutí nelitoval a neměl vůči mně
žádné výčitky. Velkou nespravedlnost jsem vždycky viděl v tom, že vrtul-
nikáři byli považováni za něco podřadnějšího proti proudovým pilotům,
což bylo patrno z různých upřednostňování, výhod i enančního hodno-
cení. Tady se mělo ale chytit za nos velení letectva, než tuto hierarchii
podle nějakého vzoru nastolilo, protože jestli je někdo mistrem v ovlá-
dání létajícího stroje, tak jsou to právě vrtulníkáři. K tomuto přesvědčení
jsem dospěl vlastní zkušeností, když mi bylo někdy někým dovoleno si to
s tím kolektivem a cyklikou zkusit. Proto to vím. Nemusíme nakonec cho-
dit tak daleko. Mnoho pamětníků ví, co mělo kdysi zůstat utajeno, a sice
jak dopadl jistý generál l0. LA při pokusu zvládnout tuto odlišnou tech-
niku pilotáže. A při tom to byl „Pan pilot“, který létal všechny nejnovější
proudové bojové typy své doby. Nevím, zda je to pravda, ale tradovalo se
také jeho prohlášení, že pilotáž vrtulníku musí zvládnout i průměrně in-
teligentní orangutan. Moje zkušenost za plných 40 let praxe v oboru mě
potvrdila, že podceňování se zpravidla nevyplácí. K tomu mohu jen dodat
to, co jsem 22 let důsledně a neustále vštěpoval při každé příležitosti do
paměti žáků, že člověk byl uzpůsoben k pohybu po zemi, a když se roz-
hodl to zkoušet ve vzduchu, pak musí respektovat všechny fyzikální zá-
kony, které s tímto pohybem souvisí, pokud se chce dožít důchodu. Snad
i to kromě štěstí přispělo k tomu, že se mi nikdo z pilotů ani žáků v mé
podřízenosti nezabil.

VZPOMÍNKA NA SPOLUŽÁKA VLADIMÍRA ŠOUCE
Stalo se 11. května 1950, když se z pražské přehlídky vracela do Olo-

mouce třicetičlenná skupina letounů Arado. Stejně jako každý den měli
i tehdy žáci z 9. turnusu svůj letový den. Arada chodila po trojicích na
přistání a mezi nimi také občas nějaká ta stošestka se žákem - tehdy „le-
teckým dorostencem“. Letouny C-106 radia neměly, takže některý z uči-
telů létání, určený do funkce startéra, vlastně řídil u přistávacího „Téčka“
provoz a vše co k tomu měl, byly dva praporky a signální pistole.

V momentě, kdy šel po 4. zatáčce na přistání letecký dorostenec Vla-
dimír Šouc, předlétávala ho spodem trojice Arad, rovněž na přistání,
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vedená por. Skořepou, na čísle vpravo rotný František Hamršmíd, vlevo
rotný Ladislav Klust. Startér, učitel létání rotný Benjamín Ďumbala, vy-
pálil červenou světlici zakazující přistání, skupina přerušila sestup, za-
hájila opakování okruhu a při tom Hamršmíd, který se v malé výšce
musel důsledně věnovat držení v těsné skupině, nabral Šouce a přehodil
ho přes vedoucího na levou stranu. Při tom mu ulomil křídlo. Klust se za-
chránil před na něho padajícími troskami instinktivním, ale také ris-
kantním úhybným manévrem. Bohužel Vladimír Šouc pád z výšky asi
50 m nepřežil.

Velitel školy plk. Žáček přišel ten den výjimečně osobně k večernímu
dennímu rozkazu a ve svém krátkém otcovském projevu mj. řekl: „Je to
chlapci v pořadí první z vás, který zaplatil životem svoji lásku k létání“. Byla
to pro nás tehdy dost velká rána a jeho slova ještě větší. Vždyť náš ročník
snad už tímto svoji daň zaplatil. Tak co nám to tady vykládá ? „První
z vás“. Nebo se domnívá, že budou následovat další? Ale tento starý zku-
šený letec moc dobře věděl, o čem mluví. Protože už za rok přišel na řadu
další z nás a pak opět další a zase……

Nám, kterým bylo dopřáno prožít ve zdraví 40 let v aktivní letecké
službě a dožít se důchodu, máme to štěstí podat o této době svědectví.

DOJEMNÝ PŘÍBĚH
Bylo pohodové pozdní odpoledne a čtyři piloti odděleně od ostatních

postávali na travnaté ploše opodál stojánky v čase volna před další leto-
vou směnou. Čekání jsme si krátili poslechem zaníceného vyprávění nim-
roda mjr. Josefa Hrušáka – tehdy střeleckého pluku, jehož myslivecké
latině dodával zajímavosti jeho osobitý vyprávěčský styl. Čekali jsme až
se setmí, abychom mohli zahájit noční létání. Právě startoval na zálet
jeden Jak-11, když v okamžiku odlepení letounu od země se na dráze
zvedl párek čápů. Jednoho z nich startující letoun podvozkem srazil.
Druhý čáp se vrátil ke svému zraněnému druhovi, nebo snad družce
a bezradně okolo něho poskakoval. S Jaromírem Kružíkem a Zdeňkem
Hájkem jsme běželi na dráhu zjistit výsledek této srážky a viděli, že čáp
má utržené křídlo, které drželo jen na kousku kůže. Čápa jsme vzali a od-
nesli na kraj travnaté letištní plochy, při čemž druhý čáp neuletěl, ale ze
vzdálenosti asi 10 m sledoval naše počínání. Bylo vidět, že zraněnému
čápovi už mnoho času nezbývá, neboť vydával jen bolestivé chroptivé
zvuky. Teď jsme nad ním skloněni v kruhu všichni čtyři stáli a čekali od



Hrušáka, jako znalce v oboru myslivosti, nějaké resumé. Najednou jsme
si všimli něčeho, nad čím zůstává rozum stát, a sice že nás kolem tohoto
umírajícího čápa stálo pět. Ten druhý čáp tam v tom kruhu stál totiž
přímo mezi námi. Jakoby vycítil, že se snažíme nějak pomoct. Teprve
když jsme s údivem obrátili pozornost na něho, odskákal od nás opět na
vzdálenost asi těch 10 m. Nakonec Hrušák rozhodl zkrátit zraněnému
božímu tvorovi utrpení a zlomil mu vaz, načež utichlo i to jeho chrop-
tění. Teprve po tomto zákroku se ten druhý čáp zvedl a odletěl. Sledovali
jsme ho, dokud se nám neztratil z dohledu. Přesto, že jsme byli otrlí a u toho
letectva na ledacos zvyklí, tak nás tato příhoda, zejména v souvislosti
s chováním toho druhého čápa, dojala.

Když si uvědomíme plachost divokého ptactva, bylo to, čeho jsme se
před chvílí stali svědky, neuvěřitelné. A přece je to pravda.

Stalo se to 21. 9. 1960 na letišti Prešov u 1. leteckého školního pluku.
Byl jsem jedním z těch čtyř pilotů.

NĚCO Z HISTORIE KOŠICKÉ SKUPINY NA LETOUNECH L-29
Akrobatická skupina na L-29 byla založena z rozhodnutí VL a PVOS

u 1. lšp v Prešově dne 24. 6. 1964 s jediným cílem: prezentovat prvý prou-
dový letoun československé konstrukce na mezinárodním leteckém dnu
29. 8. 1964 ve Zvolenu při příležitosti 20. výročí SNP. Z uvedeného plyne,
že na nácvik slétanosti tříčlenné skupiny a vytvoření programu vysoké pi-
lotáže byly k dispozici dva měsíce. Výběr pilotů pro tento úkol byl pro-
veden konkurzem z osmi učitelů létání. Pouze mjr. Samuel Mareček,
o jehož leteckých kvalitách nebylo pochyb, dostal důvěru přímo na post
vedoucího. Bylo to však též ze symbolických důvodů, protože byl aktiv-
ním účastníkem SNP. Dále prošli konkurzem kpt. Jiří Fiala pro levou
stranu, mjr. Kazimír Žurek pro pravou stranu a mjr. Olřich Valehrach jako
záloha pro všechny tři posty. Už 26. 6. 1964 začali vybraní piloti nácviky
na svých místech. Asi po měsíci intenzivního nácviku mohl „trenér“ pplk.
Jiří Hájek hlásit příslušným náčelníkům, že všechny prvky vyšší pilotáže
ve skupině byly zvládnuty.

Mimo tento úkol zde mohlo VLU ještě doložit výsledky experimentál-
ního kurzu šesti žáků, který byl v rámci států Waršavské smlouvy přidě-
len 1. lšp. Jednalo se o možnost provádět výcvik přímo na proudových
letounech, bez předchozího elementárního výcviku na vrtulových. Všech
šest těchto žáků nacvičilo a na Leteckém dnu předvedlo pod vedením uči-
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tele létání kpt. Jána Buriana změny sestav ve skupině. Úspěch tříčlenné
akrobatické skupiny na L-29 byl v konkurenci skupiny MiG devatenáctek
Jána Patrika, sólových MiG-15 (Frant.Garaja), MiG-19 (Lad. Zemánek),
MiG-21 (Rosťa Luska) a SU-7 (Jozef Kúkel), nad očekávání překvapivý.
Asi proto, že relativně malá rychlost dovolila předvést program do výšky
600m a do šířky + - 300m, takže vše se odehrávalo bez tzv. hluchých prod-
lev, jako na jevišti, přímo před tribunou, na které seděli významní hosté
mezinárodního kalibru v čele s tehdejším představitelem SSSR N. S.
Chruščovem. Podobně i úspěšné vystoupení žáků přispělo k deenitiv-
nímu zrušení elementárního i pokračovacího výcviku na vrtulových le-
tounech.

Pozoruhodné vystoupení akrobatické trojky mělo za následek, že
k předpokládanému ukončení činnosti této skupiny nedošlo, naopak VLU
bylo nuceno vyhovět různým požadavkům na ukázky prvního českoslo-
venského proudového letounu v akci. Ale už během měsíce září téhož
roku došlo ke změně v obsazení, kdy mjr. Mareček onemocněl a dále ne-
mohl ve skupině pokračovat. A protože to vzdal také mjr. Žurek, došlo
k reorganizaci. Vedení převzal mjr. Valehrach, pro pravou stranu byl vy-
cvičen kpt. Karel Tavernaro a jako záloha kpt. Ján Burian. Do konce roku
1966 se skupina prezentovala převážně na předváděčkách pro letecké
dny okresní a krajské úrovně, někdy také na doplnění programů oslav
u různých útvarů, a také dělala několik prací pro Armádní elm i čs televizi.

Po zrušení 1. lšp se skupina přemístila ke 2. lšp do Košic. V roce 1967
byl do skupiny přijat npor. Michal Kmeť na č. 4 do boxu. Rozšířením na
čtyřčlennou skupinu se popularita ještě zvýšila, o což se postaraly noviny
a časopisy, zejména když se začaly předhánět ve vychvalování prvního
československého proudového letounu i umění učitelů létání Vyššího le-
teckého učiliště. Bohužel někdy psaly i nesmysly, což se obtížně uvádělo
na patřičnou míru zvláště mezi kolegy. Nebyla nouze ani o časté besedy
v rozhlase či televizi. Toto zaregistrovali i funkcionáři školského odboru
MNO a začátkem roku 1968, kdy „Pražské jaro“ bylo na spadnutí, bylo
rozhodnuto, pro zvýšení popularity čs. republiky v Evropě, vyslání této
košické skupiny “do světa“. Toto už velitel 2. lšp plk. Ján Martinský pojal
i jako reprezentační úkol pluku, a na základě výhledově připraveného
programu pro šestičlennou skupinu dal pokyn k dalšímu jejímu rozšíření
o mjr. Milana Santovjáka.

I když nácviky v šestce byly náročnější, podařilo se zvládnout „vstříc-



nou akrobacii“, o jejíž „choreograei“ se zasloužil Jiří Fiala. V té době to
byla tak trochu novinka. Válečný pilot, příslušník RAF plk. Pavel Koc-
felda, který tehdy coby předseda aeroklubu ČSSR jezdil jako představitel
čs. letectví a čestný host po různých leteckých dnech v Evropě, nás po
objektivním zhodnocení v odpovídající kategorii, zařadil na přední místo
v této disciplíně. Na to přicházely příslušné pokyny z míst nejvyšších,
jako ihned vyčlenit piloty akrobatické skupiny z obvyklých výcvikových
úkolů, zahájit školení a přípravu pro získání civilních diplomů, přidělit
pro ně učitele angličtiny, pro ILS návrhy na barevnou povrchovou úpravu
L-29, vyrobit zařízení na barevné kouřové stopy apod. A to vše splnit do
konce července 1968, protože v srpnu už byla přislíbena účast na mezi-
národním leteckém dnu v Itálii, Německu, Anglii, Belgii, a v září se ve Vo-
dovodech měly dvacetdevítky balit do beden, aby se někde v USA zase po
cestě lodí vybalily a připravily k letové ukázce na několika tamních le-
teckých akcích. To vše nejen kvůli reprezentaci, ale současně k posílení
obchodního zájmu o československý výrobek. Tuto akci měl tehdy za
školský odbor MNO na starosti plk. Václav Skála, který dával veliteli 2.
lšp příslušné informace a pokyny. Dnes to zní trochu jako pohádka, ale
třeba si uvědomit, že tehdy těch proudových skupin nebylo zdaleka tolik
a neprováděly takové psí kusy jako ty současné. Leč přišel 21. srpen

České Budějovice 23. 5. 1972. Zleva : Valehrach, Tavernaro, Fiala, Kmeť, Buria, velitel
letectva a PVOS Jozef Remek, velitel VVLŠ Štefan Jaďut, Santovják
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a z celého nádherného plánu bylo splněno pouze získání civilních di-
plomů a jisté zvládnutí angličtiny pro základní potřebu. Sen o nějaké re-
prezentaci čs. letectva někde v cizině se rozplynul.

To nás ale nemohlo odradit a proto se pokračovalo v rámci možností,
které nám tato doba poskytovala.

Vypilovávaly se prvky vyšší pilotáže k dokonalosti, takže v roce 1973
bylo možno uvažovat o rozšíření skupiny na „Devítku“. Proto byli vycvi-
čeni zatím první dva učitelé pro levou a pravou stranu, mjr. Emil Šmejkal
a mjr. Jiří Dobeš, kteří se svého úspěšného křtu účastnili při několika ná-
sledujících akcích v šestce.

V roce 1974 však z tohoto plánu sešlo, neboť se jako lepší záměr je-
vilo nahradit stávající typ letounem 2. generace - Třicetdevítkou. K tomu
došlo už ke konci toho roku.

19. září 1974 při oslavách 20. výročí založení 2.lšp, vedl naposledy
skupinu L-29 pplk. Oldřich Valehrach, před svým odchodem do Vodo-
chod. Touto akcí ukončila „Košická šestka“ svoji bohatou činnost. Za
deset let své existence od původní „Trojky“ přes „Box“ až po „Deltu“ měla
na kontě 81 produkcí z toho 45 na celostátní úrovni.

Naše akrobatická skupina. Zleva: Karel Tavernaro, Emil Šmejkal (pozdější velitel 2. lšp),
Milan Santovják, Michal Kmeť, Jiří Fiala, Ján Burian, Oldřich Valehrach, Jiří Dobeš



Oldřich Valehrach s tvůrcem a hlavním konstruktérem letounu L-39 ing. Janem Vlčkem.
Z tohoto letounu potom vycházely i varianty L-59 a L-159

VZPOMÍNKA NA DOBU LÉTÁNÍ S KOŠICKOU AKROBATICKOU
SKUPINOU NA LETOUNECH L-29

Nejblíže k leteckým nehodám je vždycky při leteckých dnech. Tam se
zpravidla účinkující snaží vyniknout a ukázat i to co neumí. Základem
úspěchu takových akcí bývá zkušený řídící létání, schopný udržet všechny
ty divochy na uzdě. Během mnoha let tohoto specielního druhu provozu
jsme zažili různé typy řídících létání. Pokud šlo o akce celostátní, byl vždy
řídícím někdo z funkcionářů velitelství letectva (VL). Tady nelze ne-
vzpomenout na jméno plk. Jiří Mates. Kdykoliv tento funkcionář tako-
vou letovou akci řídil, byla jistota, že průběh bude bezpečný ke spokoje-
nosti diváků a hlavně všech účinkujících, bez nervozity v klidu a pohodě.
Několikrát se mi stalo, že dřív než jsem stačil ve vyčkávacím prostoru po-
žádat o nějaké upřesnění, už mi dával příslušný pokyn. Jako by seděl za
mnou v kabině a věděl, co právě potřebuji znát. Tento pocit jsem neměl
jenom já, ale i ostatní vedoucí skupin i jednotliví účinkující. Proto taky za
jeho řízení chronologie vstupů před diváky vždy přesně navazovala. Sám
jako vynikající pilot se dovedl dokonale vžít do situace všech ve vzduchu.
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Letiště Líně 1969. Plk.
Mates řídí letovou ukázku

pro sovětskou delegaci,
kterou vedl maršál

A. A. Grečko.
Vpravo plk. Šrámek

Jeho inteligence a odborné schopnosti byly na vysoké úrovni. Většina
jeho vlivných kolegů na něho neměla. To byl asi taky důvod, proč v době
normalizace byl propuštěn z armády, když zřejmě ohrožoval mnoho funk-
cionářů na postech nejvyšších.

Jako kontrast může posloužit případ z Hradce Králové, kde letecký den
řídil jiný funkcionář VL. Zde ovšem nervozita provázela všechny už od sa-
motné předběžné přípravy. Nevím, jak zasahoval ostatním účinkujícím
do produkce, ale když jsme my na závěr dělali v šestce ve tvaru delty vý-
krut od země do stoupání, tak nám tento řídící, v momentě když jsme
přecházeli do polohy na záda, dával pokyn: „víc doleva“, v zápětí na to
energičtěji „doleva“ a opět velmi zvýšeným hlasem „víc doleva“. Podle dů-
razu v jeho hlase jsem se na okamžik lekl, že se snad řítíme do nějaké pře-
kážky. Štěstí, že kluci na číslech nepodlehli panice a pevně se drželi.
Stejně jsem v tom okamžiku nevěděl, jestli vlevo podle něho nebo podle



nás, když na zádech jsme proti němu měli ty strany opačně. Pokusit se ale
o nějakou opravu v takové poloze by mělo zákonitě za následek rozhoz
celé skupiny - tedy v tom lepším případě. Nakonec se vysvětlilo, že se mu
nelíbil směr výkrutu, který nebyl rovnoběžně s dráhou.

A ještě jedna pozdější vzpomínka z roku 1973, kdy se naše skupina
měla zúčastnit spartakiády spřátelených armád svým vystoupením nad
Strahovem.

Měli jsme sice nacvičeno několik sestav i pro špatné povětrnostní pod-

Milovice 1969. Blahopřání presidenta Husáka po ukázce. Zprava: Santovják, Burian,
Kmeť, Fiala, Tavernaro a Valehrach
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mínky, třeba při nízké oblačnosti, ale vejít se na stadion mezi tribuny
bylo skoro z oblasti sci-e. Jiřímu Fialovi se přece jen podařilo udělat pro
takový malý prostor program na požadovaných 7 minut, včetně vstřícné
akrobacie. Velitel VVLŠ nám zařídil místo pro nácviky - fotbalový stadion
Lokomotivy Košice, který byl mnohem menší než Strahov, ale podle zná-
mého hesla „těžce ve výcviku lehce v boji“ jsme se dali do práce. Po něja-
kém čase mohly kontrolní orgány pluku i VVLŠ konstatovat, že v rámci
omezených možností se s tím může do celostátní akce jít. Když se blížil
den D a bylo možno hodnotit nácviky nad Strahovem, tak byl spokojen

Spartakiádní plakát 1973



organizační štáb i plk. Štefan Bolcha, který měl na starosti vystoupení
letectva. Měli jsme tehdy možnost několikrát zažít něco, co se asi nikomu
v životě nepovedlo, a sice že náš vyčkávací prostor před zahájením pro-
dukce byl určen ve výšce 50m přímo nad pražským hradem, tedy v zaká-
zaném prostoru nejvyššího stupně. Na ten pohled nikdy nezapomeneme.

Konečně přišla generálka a na ní i funkcionáři nejvyšší a právě zde
došlo k nejhoršímu. Generál Pravoslav Kalický, odpovědný za celou Spar-
takiádu, rozhodl, že vstřícná akrobacie je nebezpečná a proto ji rezolutně
zakázal a nařídil program předělat tak, aby skupina během ukázky byla
stále ve tvaru delty. T. zn. dělat něco, co jsme neměli v omezeném pro-
storu nacvičeno, místo toho, v čem jsme si byli jisti. Co teď? Další nácvik
už nebude a zítra se jede na ostro. Nezbývalo než se uchýlit k improvizaci.
Klasická ukázka toho, jak někteří funkcionáři, i když v dobré snaze,
mohou snadno vytvořit předpoklad letecké nehody. Bylo dohodnuto, že
se mne budou všichni pevně držet a já budu vždy hlásit, do čeho jdu. Na-
konec vše dopadlo nad očekávání dobře, takže i nám se ulevilo. Při pole-
tovém rozboru nám plk. Bolcha jako zajímavost řekl, že sotva jsme začali,
chytil se pan prezident Ludvík Svoboda za srdce a poslal jednoho ze svých
bodyguardů za ním, abychom to přerušili. Ale než za ním došel, tak už
bylo sedm minut pryč a my jsme právě nabírali rychlost, abychom se ze
smíchovské kotliny vynořili nad jižní tribunou k závěrečnému vějířovému
rozchodu přes severní tribunu. Ještě během návratu na letiště Kbely, kde
jsme byli detašovaní, nám bylo po radiu tlumočeno blahopřání od pana
prezidenta s připomínkou, že měl největší radost, když jsme toho ne-
chali.

JAK JSME BOMBARDOVALI NÁDRAŽÍ
Ve výrobním závodě Aero Vodovody, stejně tak v Kunovicích, působili

jako zástupci zákazníka armádní zkušební piloti, kteří mimo přejímky
nových výrobků prováděli i zkušební letovou činnost s cílem střežit kva-
litu výroby. K tomu sloužil program periodických letových zkoušek na
každém desátém, pětadvacátém, padesátém a taky na náhodně vybra-
ném letounu roční produkce. Byly to zkoušky např. spouštění motoru
v H 8000m, chování ve vývrtce, funkce radionavigačních prostředků,
ovladatelnost při max. přetížení, dostup, spotřeba, bombardování, ka-
nonová i raketová střelba atd. atd.

Případ, o kterém bude řeč, se týkal periodické zkoušky každého 25.
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letounu a to prověrka pevnosti závěsníků se zavěšenými pumami při pře-
tížení 8.5 g. Při přípravě na tento zkušební let se dostavil vedoucí oddě-
lení letových zkoušek s požadavkem na praktické odzkoušení elmu do
fotokulometu s prošlou záruční dobou, kterého jsou k disposici stovky
metrů a byla by škoda jej vyhodit pokud by vyhovoval. Stačilo by jen na-
elmovat nějaké rozlišné pozemní útvary nejlépe něco obydleného. Aby se
ušetřilo ještě víc, chtěl abychom to udělali v rámci tohoto úkolu, bez za-
dání extra zkušebního letu. Nechtěli jsme vypadat jako vyděrači, proto
jsme s tím souhlasili, což se opět ukázalo jako katastrofální chyba. Veli-
telem osádky tohoto zkušebního letu byl mjr. Václav Polášek a mým úko-
lem bylo zaznamenávat do protokolu požadované hodnoty. Pro tento
rizikový úkol byl vždy určen neobydlený prostor severně Mělníka nad Li-
běchovem v sousedství Kokořínska mezi obcemi Želízy, Tupadly, Ješo-
vice a Stračí, což byl zalesněný prostor bez živáčka o rozloze asi 7 km².

Zkušební let proběhl bez problémů, takže když jsme si po těch maxi-
málních géčkách dostatečně ponatahovali huby a splnili vše, co nám
k tomu zkušební protokol předepisoval, přesunul se Polášek do nejbliž-
šího obydleného prostoru a jako nejvhodnější mu padlo do oka nádraží ve
Štětí, aby ještě udělal fotokulometem několik záběrů pro ty šetřílky z le-
tových zkoušek. Už šel na to, když si uvědomil, že musí také zapnout spí-
nač zbraní, aby mu fungoval fotokulomet. Budou spokojeni, mají v tom
zaměřovači natočeno seřadiště nákladních a cisternových vagonů. Zrovna
když se chystal na druhý nálet, tak jsme si všimli nad jednou cisternou
podivného bílého oblaku, jako z parní lokomotivy, což v plně elektrieko-
vaném nádraží byl nesmysl. Teprve můj pohled na křídla potvrdil tu tra-
gédii. Pumy tam nebyly. Na nic jsme nečekali a pelášili domů. Cestou jsme
se ještě utěšovali, že jsme je možná ztratili při těch géčkách. Najednou
jsme si nebyli jisti, jestli tam po tom maximálním přetížení byly.

Po přistání jsme sedli do Gazika a odjeli do Želíz a Tupadel shánět haj-
ného, který spravoval vyhrazený prostor s dotazem, zda nemá o této ne-
hodě nějakou zprávu. Ten nás uklidnil, že kdyby něco, dá nám vědět. Tam
prý toho od nás už popadalo víc, jako třeba lana od vlečných terčů apod.
Tak jsme se přece jen v obavách vydali do Štětí, kde jsme se nejprve sta-
vili na stanici VB, řekli, že jsme zkušební piloti z Vodochod a obáváme
se, zda nám tam neupadla nějaká břemena. Službu konající strážmistr
odvětil, že nikoliv, jinak by to tam musel mít hlášeno. Ještě jsme zajeli na
nádraží, tam byl klid a nic se nedělo, tak jsme se k večeru vrátili do Vo-



dochod v domnění, že nám vše prošlo. Jenže na tom nádraží byl klid jen
zdánlivý, protože u přednosty stanice už státní bezpečnost sepisovala
protokol o technické závadě. Obě pumy dopadly na železniční svršek
a při tom jedna z nich zasáhla pojistný ventil u cisterny s kysličníkem
uhličitým, nebo to byl dusík, už si nepamatuji. Jak nám později při osob-
ním styku přednosta stanice celý průběh vyšetřování popsal, mj. řekl, že
kdyby to zasáhlo přímo cisternu tak v okruhu 300 m všechno zmrzlo.
Takto ten ventil toho pustil jen asi 170 kilo.

Ti vyšetřovatelé od STB z Litoměřic původně mysleli, že ty bomby tam
hodili Rusáci buď z Hračan nebo Milovic, ale realita tehdejší doby jim ne-
dovolila na ně ukázat. Proto to do protokolu svedli na technickou závadu
pojistného ventilu. A jaká že stopa je přivedla na naše spřátelené sou-
druhy? Bomby jak všichni víme, mají na trupu svá typová označení. Ty
naše měly CCP -75 což značilo Cvičná Cementová Puma - 75 kg, a jako na
potvoru ta jedna zůstala z větší části vcelku, pouze při dopadu se urazila
těsně před tím prvním C. Jak jinak mohli tito estébáci, vzdělaní v azbuce,
tento popis rozšifrovat, než jako SSSR s tím, že to první C vlivem de-
strukce chybí.

Protokol byl napsán, jedna kopie pro ČSD a operační skupina odjela.
Ještě se stavili na stanici VB, aby oznámili ukončení šetření na nádraží,
když tam jim místní strážmistr řekl, že i z Vodochod zde byli piloti s po-
dezřením ztráty nějakých břemen při zkušebním letu. Tak to byl náhle
pro tyto horlivce úplně jiný bonbónek, hodný možná i nějaké vyšší od-
měny. Proto zpět na nádraží a zabavení původního protokolu u před-
nosty. Názorná ukázka dvojího metru, resp. jak praví latinské přísloví
„Co je dovoleno bohovi není dovoleno volovi“. Nevím, co se dělo hned
potom, ale před půlnocí si pro mne, stejně jako pro Poláška, přijela kri-
minálka, byli jsme zatčeni a jako zločinci předvedeni k výslechu státní
bezpečností, který trval do rána. Vypadalo to s námi velice špatně, neboť
nejprve to řešili jako sabotáž – svévolné provedení něčeho, na co nebylo
zadání letových zkoušek. Ještě že tyto vzaly vinu na sebe a zdůvodnily to
šetřící snahou.

Byla tady mnohem horší věc, se kterou se tito vyšetřovatelé vítězo-
slavně vytasili, a sice politická provokace, neboť se to stalo 21. srpna 1979
přesně v den 11. výročí vstupu sovětských vojsk do Československa.
Každý, kdo věděl, co bombardování obnáší, pochopil, že tento názor se
mohl zrodit jen v hlavě diletanta, ne li přímo blba. To taky jednoznačně
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zavrhl i předseda komise pro vyšetřování leteckých nehod velitelství let.
plk. Vladimír Špička, který vedl vyšetřování z odborného hlediska. Tro-
chu nám pomohla intervence vedení výrobního závodu, které si uvědo-
milo, že kdyby Polášek prohlásil, že pumy bez jeho zásahu upadly, tak by
se u všech zákazníků ve světě musely měnit závěsníky, a to by fabriku
přišlo pořádně draho, neboť letounů už byly venku stovky. Václav Polá-
šek, vědom si odpovědnosti ke své funkci, poctivě udělal to, k čemu ne-
bývá v takových situacích každý ochoten. Přiznal svoji chybu, že stisknul
spřažené tlačítko na řídicí páce „fotokulomet-pumy“, aniž před tím vy-
pnul spínač pumy. Tím také zastavil nesnadný úkol technického oddě-
lení podniku pátrat po konstrukční závadě na letounu. I když se nakonec
k nelibosti snaživých vyšetřovatelů nepodařilo prokázat provokaci ani
sabotáž, přece jen rok trvající neustálé předvolávání Poláška k výslechům
na vojenské prokuratuře a STB ho natolik otrávilo, že se rozhodl po 28 le-
tech služby v roce 1980 odejít od letectva, které měl nade vše rád
a mnohdy mu podřizoval svůj soukromý život. Na mne zbyl jen kázeňský
trest, za nepřipravenost mého podřízeného k letovému úkolu.

Uvedený případ Vaška Poláška opět potvrdil, že poctivost se nemusí
vždycky vyplatit. Ale to ostatně platí obzvláště v dnešní době.

VZPOMÍNKA NA 12. ÚNOR 1974
Stejně jako experimentální ročník na L-29 v roce 1962 v Prešově se

šesti žáky (Horčičko, Kletečka, Lagron, Liška, Toferner a Valenta) byl
i experimentální ročník na letoun L-39 v roce 1973 v Košicích, také se
šesti žáky (Adámek, Dvorský, Mansfeld, Schmidt, Tvrzník a Zápotočný)
svěřen naší letce. Experiment na L-39 už natolik pokročil, že bylo možno
s těmito žáky přejít na noční. Metodika už byla zpracována a dopilovávaly
se detaily.

Spolu se zástupcem velitele pluku pro praktický výcvik Jiřím Hájkem,
zvaným „Citron“, jsme šli ještě potvrdit metodickým letem vše, co tento
úkol v nově vytvořené osnově pro žáky předepisuje. Startovalo se na
dráze 013 tedy přímo na město Košice, což se místním občanům při noč-
ním provozu sice moc nelíbilo, ale tehdy ještě nikdo tolik do všeho ne-
kecal, takže jsme, bez ohledu na anonymní námitky, naše létání nijak
neomezovali. Po startu probíhalo vše bezvadně až do výšky 500 m před
1. výstupovou zatáčkou, kdy motor zakňučel, jak padaly otáčky k nule.
Okamžitý přechod do klesání - bezvýsledná reakce na nouzový stisk tla-



čítka pro nahození za letu - pod námi Košice září jak vánoční stromek -
ostrá zatáčka vpravo ven z města do tmy směr Slánské pohoří a infor-
mace Karlu Tavernarovi jako řídícímu létání. Než jsem ze sebe to hlášení
vykoktal, tak jsme měli sto metrů. Při tomto letu jsem byl velitelem
osádky, tak říkám Hájkovi: „Jirko, nedá se nic dělat, ale budeme muset z
toho ven“. On na nic nečekal, jen odvětil „Tak já jdu“, prásk a byl pryč.
Nikdy nezapomenu na ty čtyři plameny raketového motoru jeho sedačky
a ten obrovský žár, který náhle pronikl dozadu, i když kabiny byly oddě-
leny silným plexikem. Stačil jsem ještě Karlíkovi zahlásit, že se Jirka ka-
tapultoval a že jdu taky. Zatáhl jsem za to splachovadlo a vzbudil jsem se
na padáku, což nemohla být velká prodleva, neboť jsem následně pod
sebou zaregistroval ohnivý výbuch po dopadu našeho letounu. Z jaké
výšky jsem se střílel nevím, ale příslušní odborníci to vzhledem k roz-
ptylu dopadu letounu, sedačky a mne samotného, spočítali na 50 m + to
co přidá raketový motor, který podle jeho takticko-technických dat vy-
nese sedačku o dalších 70 m. Škoda byla obrovská, ale životy byly za-
chráněny.

Nějakou dobu trvalo, než se zjistila příčina vysazení motoru. Při peč-
livém přebírání trosek byl nalezen elektromagnetický přepínač paliva
v poloze „Studené protočení“ z čehož vyplynulo, že Hájek motor sám vy-
pnul. Ale proč? Tou příčinou bylo provedení „Důležitého úkonu“ po startu
ve výšce 500m „Kontrola nouzového osvitu kabiny“. A jako hlavní pří-
činu bylo možno označit trestuhodné rozmístění spínačů na levém boč-
ním pultu, kde přepínač hlavního a nouzového osvitu kabiny byl těsně
vedle elekromagnetického přepinače paliva. Tyto spínače bylo možno
velmi dobře vidět i ovládat na zemi při vypnutém motoru, ale při letových
režimech byly tyto spínače zcela zakryty plynovou pákou. Takže ovládání
osvitu za letu bylo možné pouze popaměti, nahmátnutím za plynovou
pákou, a pravděpodobnost přehmátnutí byla 50 na 50. Jak je možné, že
tak zásadní chyba mohla být schválena vojenským zkušebním pracoviš-
těm VZS 031 ? No, muselo se přece šetřit ať to stojí co to stojí. Proto ke
schválení do sériové výroby postačila kontrola rozmístění přístrojů, spí-
načů i jiných ovladačů pouze na zemi. Kdyby se toto ověření provádělo
zkušebním letem, musel by být tento závažný nedostatek odhalen.
Ovšem to by přišlo zbytečně „draho“. Později mne jako zkušebního pi-
lota ve výrobním závodě tento případ poučil, že každou změnu je bez-
podmínečně nutno ověřovat letem, i kdyby šlo o přemístění deviační
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tabulky z pravé strany na levou. Když bylo konečně vše připraveno k za-
hájení nočního výcviku se žáky, nechtěli jsme ani domyslet následky, ke
kterým by zákonitě muselo dojít, kdyby se to nestalo nám při metodic-
kém letu.

Nakonec ještě pozoruhodný názor náčelníka padákové služby letectva
plk. Krátkého, kterému se náš postup při řešení „zvláštního případu za
letu“ nelíbil a během vyšetřování této havárie prohlásil, že kdyby se to
stalo nezkušenému žáčkovi, tak okamžitě provedl katapultáž, jak se to
všem pilotům při takových kritických situacích stále vtlouká do hlavy,
ale protože tam seděli dva přechytralí podplukovníci, tak si z toho udě-
lali diskusní pořad, a málem se zabili. To, že by podle něho ten letoun
spadl do Košic, nějak nevzal v úvahu. Ale jako nejvyšší náčelník v oboru
para se k tomu nějak vyjádřit musel, neboť šlo o nouzovou katapultáž,
a to také splnil.

Pokud jde o ten rizikový přepínač, se kterým pracovali sice občas ale
výhradně motoráři, byl teprve po tomto případu opatřen krytkou a za-
plombován.
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nar. 1933, sloužila 1951 – 1956, učitelka
létání
1961-1963 aktivistka Svazarmu Prešov
na typech C-106, C-105, C-205, C-2
nalétala 760 hod.

STALO SE V ROCE 1951

Jak je možná známo, bylo v rámci
„rovnoprávnosti pohlaví“ a snad i po
vzoru sovětské armády, rozhodnuto
umožnit službu v československé armá-
dě také ženám. To se vztahovalo i na le-
tectvo, kde bylo i děvčatům umožněno absolvovat (pochopitelně po
příslušných zdravotních a psychologických zkouškách) pilotní výcvik.
Náš první dívčí turnus dělal přípravku v Prostějově. Zřejmě i velitelství
Leteckého učiliště bylo tím Hanušovým nápadem zaskočeno, takže jaksi
nevěděli kam nás uložit, když všechny ubikace byly obsazeny samými
kluky. Dopadlo to tak, že nás ubytovali na půdě školní budovy, ve které
se nacházely kromě učeben pouze kanceláře a sborovny učitelů teorie dále
kinosál a tělocvična. Tedy, i když to bylo trochu nouzové řešení, bylo ale
docela výhodné pro nás, protože po zaměstnání celá „gigantická“ budova
patřila patnácti děvčatům. Budíček a večerku nám chodil vždy vyhlašovat
službu konající dozorčí od leteckých dorostenců z 9. turnusu.

Náš noční klid byl ale od jistého dne narušován, nějakým – jak dnes ří-
káme - úchylem, asi záklaďákem, který se tam nepravidelně objevoval
v teplákách. Žádnou z nás sice nijak neobtěžoval, pouze pozoroval. Asi si
léčil nějaký mindrák nebo co. Většina z nás spala tvrdě, tak o tom ani ne-
věděla. Přesto, seznámeny s tímto faktem, jsme udělaly poradu co s tím,
neboť i mladá děvčata patří do živočišného druhu, z čehož plyne, že zde
nebyla nouze o různé přirozené jevy, které každý nezvaný návštěvník
musel vnímat nejméně dvěma z pěti lidských smyslů, což jsme pociťo-
valy jako degradující trapas. Takže nejen z tohoto důvodu bylo rozhod-



nuto, že podle klasického vojenského stylu dostane tento nezvaný host
„deku“. Byly rozděleny taktické úkoly a hned následující noc se naskytla
příležitost tuto inzultaci uskutečnit. A o tom, že nebyl dotyčný šetřen,
svědčilo i bolestné zasténání, když při sražení k zemi narazil na pelest
železné postele. Při úprku si tento hoch kryl obličej jako zločinec před te-
levizními kamerami, ale i slabý osvit měsíce, pronikající do naší „ložnice“,
stačil k tomu aby některé z nás tohoto vojáka identiekovaly. Jenže nebyl
to voják ledajaký, ale přímo náš „tělomrsk“ v tehdejší hodnosti štábního
kapitána. Dostaly jsme strach z vyšetřování i následků, jelikož tento
funkcionář mohl tyto podivné návštěvy snadno zdůvodnit iniciativní
kontrolní činností. Jak se ale následně ukázalo, šlo vše kupodivu do ztra-
cena. Druhý den nám odpadl tělocvik, protože náš učitel tělesné přípravy
prý marodí následkem zranění, které údajně utrpěl při pádu z kola. Tak
nám to alespoň oznámil náčelník teoretické přípravy, major Kovec. Ať už
tak nebo jinak, od té doby k nám na půdu nikdo nelezl.

BYLO NÁS ŠEST
Po přípravce v Prostějově všech 15 děvčat zahájilo základní letecký vý-

cvik v Pardubicích, ale tři ze zdravotních důvodů výcvik nedokončily.
Takže nás zbylo 12. Šest bylo převeleno do Klecan, aby pokračovaly ve
výcviku kurýrních pilotů a dalších šest bylo převeleno opět do Prostě-
jova, aby společně se svými spolužáky 11. turnusu Vojenské letecké aka-
demie, zahájily ŠPUL (Škola pro učitele létání). Když do nás ve ŠPULu
nahustili odbornou teoretickou i praktickou přípravu, včetně pedagogiky
a psychologie, byly jsme připraveny zahájit to kantorské řemeslo.

Rozdělili nás po různých školních útvarech a šest děvčat bylo přiděleno
k 4. lšp do Stichovic k letce, ve které kromě velitele kpt. Josefa Nejtka,
jeho zástupce npor. Miloslava Medřického, zde byli ještě tři velitelé rojů
npor. Jaroslav Pecen, por. Karel Kolega a ppor. Miloslav Rezek, dále ještě
tři učitelé létání por. Otakar Králík, ppor. Ladislav Knaus a na krátkou
výpomoc por. Miroslav Vystavěl. My jsme zde doplnily stav letky na po-
třebných 9 učitelů, aby mohl být zahájen letecký výcvik 2. dívčího tur-
nusu. Každá jsme dostala po čtyřech žákyních a dělejte, co umíte. Bylo to,
jako když nás hodí do vody a plavte.

Zpočátku jsme nevěděly, jak se chovat v nám dosud neznámém pro-
středí. Ještě včera naši přísní velitelé a neústupní učitelé létání, před kte-
rými jsme skákaly do pozoru a salutovaly, byli najednou našimi kolegy, se



kterými jsme sdílely stejnou sborovnu a spojovaly nás stejné úkoly se
všemi problémy okolo nich. Nutnost úzké spolupráce celého učitelského
kolektivu, bez které si nelze představit tak náročnou práci jako je vojen-
ský letecký výcvik, velmi rychle smazala všechny bariéry a rozdíly. Nejen,
že nás nikdo nebral jako začátečníky ve funkci, ale dokonce nikdo ne-
hodlal respektovat naše typicky ženské, pravidelně se opakující „zdra-
votní problémy“. Tyto nám poněkud vadily zejména při přetížení, kterého
bylo víc než dost, obzvláště když se pokročilo k úlohám akrobacie a vý-
vrtek. Při těchto obratech za to žáci zpravidla nekřesťansky tahají, jako
by snad dělali lámací zkoušky. Zkrátka makat se muselo, takže jsme si
brzy přestaly připadat jako ženské. Náročnost práce v tomto neobvyklém
složení učitelského sboru tak vytvořila ten potřebný kolektiv, jehož fun-
gování je podmíněno kamarádstvím a přátelstvím, známém obyčejně jen
mezi muži.

Brzy jsme zjistily, že máme své nepřátele tam, kde bychom to čekaly
nejméně. Ocitly jsme se totiž v nemilosti manželek našich kolegů. Snad
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se domnívaly, že jsme zde pro obveselení jejich manželů. Nás to samoz-
řejmě uráželo, protože jsme tady makaly jako barevní, a obzvláště při le-
teckém provozu jsme byli všichni kamarádi na život a na smrt. Jenže při
náhodném setkání na veřejnosti v doprovodu svých manželek se kole-
gové dívali jinam nebo přecházeli na druhou stranu, jen aby nemuseli říct
ahoj a doma poslušně vysvětlovat, co to bylo za semetriku, kterou potkali.

Nebývalo než se pokusit změnit jejich názor při nějaké vhodné příle-
žitosti. Tato na sebe nenechala dlouho čekat, zrovna když jeden náš ko-
lega, shodou okolností jménem Karel Kolega, se na sborovně chlubil, jak
si s manželkou pořídili senzační věc. Gramofon. Ale ne ledajaký. „To se
tam na sebe naskládá 10 desek a ono to pak bez nějaké naší obsluhy hraje. Ty
desky tam samy padají, přenoska se sama klade na desku a tak je možno sedět
a 40 minut poslouchat.“ No dnes to zní poněkud směšně, ale v té době to
byl zázrak techniky. Mluvil o tom s takovým nadšením, že si ani nevšiml
našeho pomrkávání k první akci. Po zaměstnání jsme se všechny vypra-
vily k nic netušícímu Kadlíkovi. Po zazvonění nám otevřela paní Kole-
gová. Její první pohled byl trochu rozpačitý, jako by přemýšlela, zda jsme
od Armády spásy či jiné uniformované organizace. Hromy a blesky se
v jejím pohledu začaly objevovat v okamžiku, když jsme oznámily, že už
jsme tady a jdeme se podívat na ten zázračný gramofon, jak nám o něm
Kadlík v práci vyprávěl.

Karlík na nás asi tři dny nemluvil, což asi úměrně odpovídalo době
jeho tiché domácnosti.

Jakmile se ostatní učitelé dověděli o této naší akci, tak se na Karlíkův
účet náramně bavili. To ještě netušili, že jsou v pořadí. Čekalo se jen na
vhodnou příležitost. Ta přišla za několik dní, když si měl jet Míla Rezek
pro nábytek do nově se zařizující domácnosti. Napadlo ho, že by mu s tím
mohl pomoci Mirek Vystavěl, který měl postavu Goliáše a tomu odpoví-
dající přezdívku. Tak mu říká : „Hele, Bambus, mohl bys mi pomoct tahat
těžké kusy, co ty na to? Z autoparku mám půjčenou Erenu (nákladní Praga
RN), tak buď po čtvrté hodině před prodejnou nábytku.“ A další oběť byla na
světě.

Po čtvrté hodině jsme ve skrytu číhaly u prodejny, a když byl nábytek
naložen, nepozorovaně jsme naskákaly zezadu na korbu. Nic netušící
Míla Rezek si nás i s nábytkem dovezl před dům, kde už netrpělivě v ra-
dostném očekávání stála paní Rezková. Jak nás uviděla seskakovat z ná-
klaďáku, bylo po radosti. Dulina Křížová pohotově oznámila, že nás Míla



požádal o pomoc při stěhování. I když se Míla snažil naše tvrzení zpo-
chybnit, jeho paní věřila nám. Dozvuky byly stejné jako u prvního pří-
padu, akorát, že tentokrát se s ostatními bavil i Kadlík.

Postupně se nám podařilo rozbourat všechny nepřátelské bariéry. Ur-
čitě k tomu napomohli sami naši kolegové, kteří tušíce zase nějaký ten
podraz informovali v předstihu své manželky nejen, co od nás mohou
čekat, ale také o skutečné práci jako učitelek létání. Podařilo se nám do-
sáhnout, co jsme si předsevzaly, neboť za krátký čas už mívala naše ná-
hodná setkání odpovídající společenskou formu. O pár let později, když
jsem vyměnila knipl za rodinu a tři děti, jsem se s mnohými těmito man-
želkami bývalých kolegů sblížila natolik, že naše přátelství trvá dodnes.

MOJE KANTOŘINA V OLOMOUCI
Po ukončení základního leteckého výcviku 2. turnusu děvčat ve Sti-

chovicích, nastalo opět to známé „škatule hejbejte se“ a čtyři z nás byly
převeleny k 1. leteckému školnímu pluku do Olomouce, kde jsme doplnily
stavy chybějících učitelů u letek. Zde mělo dojít k tomu, čeho jsme se tro-
chu obávaly, ale s čím jsme musely počítat, neboť další ročník děvčat se
už nekonal. Poprvé jsme měly začít učit kluky. Všemožně jsme si musely
dodávat sebevědomí i odvahu. Potom jsme si připomněly pocity při po-
čátcích našeho praktického výcviku, které se určitě nebudou lišit u těchto
začátečníků, nehledě k tomu, že máme proti nim náskok víc jak 200
hodin za kniplem, tak jaképak obavy.

Nově příchozí žáky do Olomouce z přípravky v Dolnom Kubíně za-
chvátila mírná panika, když se dověděli, že zde působí i učitelky létání.
Tento stav trval do doby přidělení k jednotlivým učitelům. Tento pravi-
delný rituál probíhal v každém ročníku tak, že žákům shromážděným na
učebně představil velitel letky svůj štáb, pak tři velitele rojů a devět uči-
telů létání. Rozdělení do skupin probíhalo tak, že přečetl jména čtyř nebo
pěti žáků, ti se postavili a následovalo jméno jejich učitele. Nestranný po-
zorovatel by se náramně bavil sledováním těch tragicky napjatých žá-
kovských obličejů, zda jim bude přidělen učitel nebo učitelka. V prvním
případě byla vidět zřetelná úleva, v případě druhém odevzdaný pohled
jak na pohřbu vlastní babičky, s viditelnou rezignací. Scénář s podobným
průvodním jevem se opakoval i v dalších turnusech.

Devatenáctiletí kluci jsou vlastně v poslední fázi teenagerského ob-
dobí, a jak je všeobecně známo, bývají ve všech oborech mistry světa
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a nejbližšího okolí. A zrovna teď by měli dostávat rozumy od nějakých
holek ! To bylo něco nepředstavitelného.

Toto napětí však trvalo pouze do prvních letů, kdy si všichni uvědo-
mili, jak jsou malincí a kde by byli, kdyby nebylo té opovrhované holky
v zadní kabině. Záhy také začali poznávat mnohé přednosti učitelek, které
měly ke svým svěřencům téměř mateřský vztah a nečastovaly je různými
tituly z oblasti zoologie, jak tomu bylo převážně u jejich mužských ko-
legů. Ale hlavně se nestalo, aby za svoje chyby byli po přistání na konci le-
tiště za trest vykázáni z letounu, i s devítikilovým padákem na zadku,
k přesunutí po vlastní ose do čtverce pro osádky. Této naší trpělivosti si
asi cenili nejvíce, a jako revanš to bylo vidět na jejich snažení. Kromě
předpisy stanoveného vojenského vystupování se u nich začaly projevo-
vat také prvky společenského chování, i když poněkud neobvyklé ve slu-
žebním styku. Tak jsem to alespoň pozorovala já u své skupinky, kde byli
kluci samá ochota. Pomáhali mi s oblékáním do padáku jako dámě do
norkového kožichu, donesli haubnu, mapu, svačinu, okamžitě dodávali
potřebné dokumentační výpisy atd. Byli nejen pozorní, ale snažili se mi
ulehčit práci, kde to jen bylo možné. Zřejmě se snažili nezavdat příčinu
ke kázeňskému řešení, což by pro ně bylo asi zahanbující. Nakonec jsem
si musela přiznat, že ta obava z práce s kluky byla zbytečná.

Během prvního roku působení u 1. lšp byla por. Hana Tůmová – Váv-
rová převelena k 6. lšp do Prešova. V tomtéž roce opustila řady létajícího
personálu por. Mária Pavlíková ze zdravotních důvodů a v následujícím
roce rovněž ze zdravotních důvodů Andula Šverdíková. Takže jsem tam
zůstala sama jako poslední Mohykán.

Čas ubíhal, jedni žáci odcházeli do vyššího stupně výcviku, noví zase
přicházeli a než se mi narodilo první dítě (které to v jednatřiceti letech
dotáhlo na plukovníka letectva), stačila jsem dát základy k budoucímu
povolání devatenácti pilotům. Jsem ráda, že moje práce nebyla zbytečná,
protože moji žáci se uplatnili u všech druhů letectva. Jeden i jako zku-
šební pilot.


