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Na titulní straně fotografie letadélka Bleriot, se kterým Ing. Kašpar před 100 lety

přeletěl z Pardubic do Prahy - Chuchle.



MÍSTO PŘEDMLUVY

Celý život miluji létání a věnoval jsem mu z něj dvacet let. Létal jsem něko-
lik typů, ale mojí leteckou láskou byl zejména eroplán MiG-15, důvěrně známý
jako „Patnáctka“, se kterým jsem nalétal hodně přes tisíc hodin. Bohužel jsem
byl při čistkách sedmdesátých let tehdejšími mocipány přinucen toho nechat a
živit se jinak. Jako vzpomínku na tenhle krásný letoun a léta s ním prožitá
jsem ve chvílích nostalgie, a také veden snahou zachovat co nejvíce zkušeností
s ním pro dobu, kdy tady moje letecká generace už nebude a nebude se koho
zeptat, jsem napsal knihu „Létal jsem patnáctku“. (Zlí jazykové z okruhu mých
přátel tvrdí, že je to převyprávěný palubní předpis Let-III-19). Bylo nás tehdy
vyhozených od letectva více a nechci budit dojem, že jsem něco zvláštního. Ne-
prožívám to dnes už s hořkostí a pocitem křivdy, ale s lítostí nad tím, že jsem
byl připraven o ještě několik krásných let a zážitků. Co pociťuji jako křivdu je
spíše to, jakým způsobem se dnešní společnost, nebo alespoň současní její před-
stavitelé, postavili k předlistopadovému letectvu a lidem, kteří v něm sloužili.

Dovolte proto vyjádřit především k tomuto problému několik mých osob-
ních názorů, které ale sdílí dost mých přátel a kolegů. Mohlo by to přispět k
většímu pochopení našich vzpomínek. I když mladí, pamatovali jsme Mnichov
a dobu po něm, heydrichiádu, denně vyvěšované červené vyhlášky se jmény
popravených, transporty do koncentráků. V lavici se mnou seděl kluk, kterému
kvůli tomu, že byl Žid, vyvraždili celou rodinu. Vstoupili jsme do armády a do
letectva s přáním a vůlí bránit republiku, s přáním aby se již neopakovaly doby
Mnichova a válečných hrůz. Pokud jde o obranu hranic, ty si hlídá každý stát.
Nevím, proč teda povyk kvůli existenci vojenského letectva. Existovalo i před
tím a část jeho příslušníků ve válce za nás bojovala. Také je dobře vzpomenout,
že my jsme nebyli v Jaltě ani Postupimi, a nebyli jsme to my, kdo rozhodl, ke
které půlce světa budeme patřit. A když na sebe tam vytvořené půlky světa za-
čaly navzájem cenit zuby, řekl bych, že to byli spíše vojáci, kteří trochu krotili
politiky v jejich snahách navzájem se vyhladit. Jak to tehdy ve světě vypadalo
? I dnes se uznává, že konfrontaci zabránila rovnováha strachu, kdy každá ze
stran si uvědomovala, že je v možnostech druhé strany vyhladit většinu světa.
A svědomí ? Vzpomínáme-li na pozdější dobu lokálních válek, mám pocit, že
mezi Lidicemi a My Lai (viz pozn.dole) není zase tak veliký rozdíl, pouze v tom,
že tam to byla vesnice někde v džungli.

Na vysvětlenou : Je dost obtížně možné použít letectvo proti vlastnímu oby-
vatelstvu, takže těžko ho obviňovat z nějakých utlačovatelských aktů. Pokud
se týká zákroků hotovosti v předlistopadových dobách, je třeba ji vidět pohle-



dem tehdejší doby. Letecká špionáž už v době družic není v módě, pro získání
potřebných informací není nutno narušovat hranice států, kdo má potřebnou
technologii, koukne se z vesmíru jiným až do obýváku, ale tehdy letecká špio-
náž existovala a západ ji jasně potvrdil. Zákrok hotovostních letounů nemusí
ani vždy představovat akt nepřátelství, mohou také poskytovat přátelskou
pomoc v nouzi a i v předchozích dobách naše hotovostní letouny takovou pomoc
poskytovaly, a to i letounům druhé strany, pokud bylo zřejmé, že nejde o ne-
přátelský úmysl. Nešlo tedy o nic mimořádného. Do módy následně přišel te-
rorismus a drogy. Pašování drog dnes představuje stejné nebezpečí jako dříve
třeba špionáž, pašování zbraní nebo technologií. Režim leteckých hotovostí
proto dodnes funguje třeba i v USA na hranicích s Mexikem, ale i ve státech v
jiných částech světa, a nemusí jít vždycky o akce ryze válečného charakteru.
Nakonec, naše letouny drží v současnosti také hotovost v rámci NATO a někdy
dokonce i nad jiným územím, než naším vlastním.

Pokud jde o situaci u nás, naše letectvo i dříve požívalo docela slušného re-
spektu na druhé straně plotu, jak se ukázalo nakonec, když byla studená válka
odpískána a bývalí soupeři spolu mohli mluvit jako profíci. Při tom jsme to byli
v šedesátých létech především my, kteří jsme projevili nesouhlas s tím, jak bylo
zneužito původně dobré myšlenky, pro kterou se po válce nadchnuly miliony
lidí po celém světě. Proto a za odpor k sovětské okupaci nás značný počet od le-
tectva vyhnali. Někteří z nás byli po změně režimu tak zvaně rehabilitováni.
Úmyslně říkám „tak zvaně“, protože na jedné straně jsme obdrželi papír s po-
tvrzením, že jsme účastni rehabilitace, současně jsme však nadále osočováni,
že jsme sloužili v „komunistické“ armádě. Někteří politici se dnes vyjadřují asi
tak, že s bývalými vojáky slušný člověk nemluví. Dostalo se mi povolení nosit
leteckou uniformu při slavnostních příležitostech. Vážil bych si toho nesmírně,
kdybych cítil, že si té uniformy váží i následníci těch, kteří mi to povolili.

Je zajímavé, že pokud se oprostíme od těchto českých zvláštností, lidé do-
dnes mají zájem o letectvo a dávají mu najevo své sympatie. Od dob Aeroklubů
létání stále láká, jenže na rozdíl od tehdejších dob se někdy stále více stává zá-
libou bohatých. Místo aby létání stavělo mosty bratrství, respektu a spolu-
práce mezi lidmi, pomáhalo rozvíjet jejich charakter a vnitřní kázeň, nabývám
někdy dojmu, že - podobně jako na silnicích – výše konta snižuje respektování
zákonů a pravidel. Bohužel, na rozdíl od zákonů uveřejněných ve Sbírce, fyzi-
kální zákony na výši konta nedbají. Přesto si myslím, že stále existuje většina
nadšenců a fandů v tom dobrém smyslu, kteří své zálibě věnují svůj čas a těžce
vydělané peníze. A také je množství lidí, kterým jejich Xnanční možnosti ne-
umožňují aktivně létat a tak se snaží být alespoň v duchu s těmi, kterým bylo



to štěstí dopřáno, zajímají se o historii našeho letectví a pídí se po příhodách
a vzpomínkách přímých účastníků.

Spolu se svými leteckými přáteli, někteří z nich jsou i spoluautory tohoto díla,
jsme členy občanského sdružení – Svaz letců ČR, které má své odbočky větši-
nou ve městech, kde ještě nedávno byla funkční vojenská letiště. A dokonce
máme i svůj Letecký klub v pražském hotelu DUO. Je příjemné se zde setká-
vat se svými kamarády i leteckými spolužáky a zavzpomínat na svá mladá léta
strávená u letectva. A věřte, že je na co vzpomínat.

Byl jsem příjemně překvapen, když mi po přečtení knihy o patnáctce někteří
zájemci o podpis líčili, jak obtížně sháněli moji dnes už skoro rozebranou knihu,
a někdy jsem byl i dojat jejich upřímnými reakcemi, díky a žádostmi o pokra-
čování. Opět to neberu osobně, ale právě jako důkaz o rozdílu v názorech běž-
ných lidí na naši leteckou generaci a těch, kteří by rádi naše bývalé letectvo
zatratili a dnešní vojenské letectvo zlikvidovali.

Ve snaze vyhovět těmto žádostem vznikla myšlenka dát dohromady některé
vzpomínky, které by třeba trochu navodily atmosféru dávno minulých let a
také v některých případech možná ukázaly nejen krásu, ale také rub a rizika
leteckého řemesla v poválečných dobách. Jde o vzpomínky různého druhu, z
různých dob a prostředí, psané účastníky rozdílných povah a vyprávěčských
stylů, které – podle mého názoru – právě tím nabývají na plastičnosti a au-
tenticitě. Bohužel, někdy to nejsou vzpomínky veselé, vždyť třeba pouze ze tři-
náctého turnusu pilotů Leteckého učiliště, jehož jsem příslušníkem, zahynulo
nás ve službě 27. Na příklad jen na nejrozšířenějším typu letounu padesátých
let – MiGu-15 – zahynulo z různých příčin (většinou však nikoliv vinou tohoto
letounu) celkem 140 československých pilotů. To jsou ztráty na životech. Mys-
lím však, že služba v letectvu si vyžádala svoji daň i na zdraví a v osobních ži-
votech mnoha letců. Nepovažovali to za hrdinství, ale za službu republice.
Nedožadují se různých odškodnění, ale pouze uznání toho, že trochu přispěli
k bezpečnosti republiky, i k tomu, že rozdělení světa nakonec proběhlo bez
války.

Nebudete věřit, kolik práce a přemlouvání mnohdy dalo přimět někoho, aby
o nějaké události napsal. Mnozí se vymlouvali na ztrátu paměti a tvrdili, že
vlastně nic tak mimořádného nedělali a neprožili, jiní prohlašovali, že se ne-
chtějí nějak vytahovat, když dělali pouze svou práci a u některých to byla sku-
tečně pouze lenost. Když se nakonec do psaní pustili, ukázalo se, že mají
dokonce vyprávěčský talent. (Někdy ovšem museli být k psaní tvrdě dohnáni,
protože první znění vypadalo jako novinová zpráva typu : „Při nočním létání
došlo omylem k vypnutí motoru. Posádka záležitost vyřešila, přistála na le-



tišti, letoun nepoškozen, ke zranění nedošlo“. Jindy zase bylo třeba trochu vy-
světlit leteckou hantýrku, aby nezasvěcení pochopili, co měl autor na mysli,
když napsal, že k události došlo „na sestupu za ZPP“. Takže v některých pří-
padech jsem si od kamarádů moc vděku nevysloužil, když jsem jim jejich pracné
dílo třeba 2x vrátil k vylepšení). V některých případech jde zase opravdu o zá-
ležitosti archaické, protože dnešní generace si možná už nedovede představit
systém výcviku a vybavení letounů před padesáti či více léty, podobně jako my
jsme kdysi nedokázali pochopit, jak s tím ten ing. Kašpar mohl létat.

Tolik k okolnostem vzniku této knížky. Přáli bychom si, aby se vám alespoň
trochu líbila a třeba i přispěla k pochopení našeho života a událostí mnohdy již
dosti vzdálených let.

V zastoupení většiny autorů vzpomínek
Míťa „Mike“ Milota, plk. let. v.v.

Poznámka :
Ve vesnici My Lai došlo dne 16. března 1968 k největší známé masové vraždě
během války ve Vietnamu. Vojáci 22. pěší divize US Army zde zavraždili 347-
504 (údaje se rozcházejí, ale i nejmenší uvedené číslo je hrůzné) neozbroje-
ných civilistů, většinou žen a dětí. Před smrtí byly některé oběti znásilněny,
mučeny, pobodány, jejich těla zohavena a znetvořena. Vesnice vypálena. US
Army se snažila zločin utajit, řádné vyšetřování nastalo až když přímý svědek
Ron Ridenhour napsal dopis tehdejšímu presidentu USA Nixonovi. Až 10. října
1971 byl por. William Calley, který vydal příkaz ke střelbě do civilistů, od-
souzen za vraždu na doživotí. Hned 2 dny poté, co rozsudek nabyl právní moci,
byl presidentem omilostněn. Celkem pobyl ve vězení 4 1/2 měsíce. Ostatní
účastníci masakru a jejich velitelé byli zbaveni viny. (Bližší viz např. Wikipe-
die)



Plk. let. v. v. ing. Jaroslav BREBURDA

Stíhací pilot 1. třídy, zasloužilý vojenský letec, létal
1956 – 1989.
Hlavní inspektor techniky pilotáže MNO-Velitelství
letectva.
Létal na typech: VT-109, Z-26, 126, JAK-11, MIG-15,
MIG-21, L-29, L-39.
Celkem nalétal 2700 hod.

To bylo tenkrát…
Pro mne se psal rok 1956

Takhle jsme začínali ve
Svazarmu…..
VT 109 Pionýr - větroň
pro základní výcvik

A takhle pokračovali….
1957 Zlín Z- 26 (ještě
plátěný), potom ple-
chový Z-126. To byl
motorový výcvik před
nástupem do Letecké-
ho učiliště.

Plk. let. v.v. ing. Jaroslav BREBURDA



Mig-15, vynikající éro
(S-102 a S-103).
To už šlo o „boj“

1959. Na tomto typu
jsme byli vyřazeni,
jako poručíci.

Mig-21F ( ze začátku
krycí název Z-159 F)
F znamená frontový,
měl zaměřovač, kanon
i různé druhy raket.

Potom přišla C-11
(Jak-11) 1958. To bylo
už na vojně, v LÚ Pro-
stějov, jako pokračo-
vací výcvik.

Přeškolili jsme se na nadzvukovou stíhačku.



Plk. let. v.v. ing. Jaroslav BREBURDA

To přeškolení bylo samo o sobě unikátní. Bylo to v roce 1963, kdy přišly
vůbec první „jednadvacítky“ a tvořila se první letka na tomto typu v re-
publice. Protože nebyly letouny dvojího řízení a přecházelo se z podzvu-
kového MIG-15 na nadzvukový, tak byli vybíráni piloti ze tří pluků, kteří
byli schopni to zvládnout a tak se „postavila“ 1. letka 11. stíhacího le-
teckého pluku v Žatci. Protože to bylo poprvé, tak to bylo hrozně tajné,
měli jsme zamřížované učebny, oplocený hangár, plochu před ním za-
krytou maskovacími plachtami, vstup byl jen pro prověřené a samotný le-
toun měl krycí název Z-159F.

Po nezbytné teorii jsme měli pouze palubní nácviky, pro pohled při startu,
jak se letoun „natáhne“, tzn., jak se zvedne příďové kolo, nám špalkem
podložili příďák, potom jsme jen zajeli na vzletovou dráhu, rozjeli se na
forsáž, přerušili vzlet a vypuštěním brzdícího padáku, jsme tento nácvik
ukončili. No a potom už do vzduchu a jak se říká: „ vzletět můžeš – přistát
musíš“, jsme cvičili jednotlivé úkoly.

Následovala Mig-21 PF, PFM, ale i MF,MA a R. „R“ byl průzkumný letoun,
který jsem jako jedinou verzi nelétal. „PF“ byl přepadový s palubním stře-
leckým radarem, ale bez kanonu. Měl jen rakety. „PFM“ byla modernizo-
vaná verze přepadovce s kanonem v kontejnéru a systémem ofukování
mezní vrstvy pro snížení přistávací rychlosti. „MFa MA“ se lišily jiným
rozmístěním kokpitu, měly lepšího autopilota, periskop pro pohled
dozadu a místo 2 závěsníků u předchozích verzí, měly 4 závěsníky na
křídlech.

Tohle je Mig-21 MF



Byla i „spárka“, resp.
letoun s dvojím říze-
ním.
Byla verze U, US a UM.
Ta písmena jsou ekvi-
valentní k verzím bojo-
vých letounů
(„U“ k „F“ a pod.).
Tohle je MiG-21 UM.

Kromě toho jsme si zalítali na

L-29, cvičné letadlo,
ale s perfektními vlast-
nostmi, které si necha-
lo všechno líbit.
Přistávací rychlost byla
200 km/h, ale udělal
jsem „přemet“, spíš
pád z této rychlosti -
zahájení obratu. Ale
obrátilo se to!

L-39
(byly verze C- cvičný,
ZA - vyzbrojený)



Šlo o kejhák

Někdy, když poslouchám názory nezasvěcených lidí z řad mimo letectvo,
se mi zdá, že dost velká část z nich si myslí, jak to muselo být u letectva
prima. Prohánět se po obloze, všude samá legrace, neomezená svoboda
atd. Kdo také nahoře může pilota úplně kontrolovat, že ano? Byly to
krásné chvíle, ale také chvíle, kdy šlo doslova, jak se říká, o kejhák. To už
potom tak veliká legrace není a na ty okamžiky člověk celý život vzpo-
míná. Při tom o ten kejhák, krk, či život – nazvěte to podle libosti – může
jít z různých důvodů. Přecenění vlastních sil, chyba techniky, organizační
nedostatky, náhoda či prostě smůla, přehlédnutí něčeho důležitého atd.
Nebo prostě člověk sáhne jen o malý kousek vedle. To poslední byl můj
případ.
Bylo to 15. listopadu 1965, bydlel jsem s rodinou na svobodárně a byl
jsem čerstvým otcem 3 týdny starého syna. My jsme normálně létali na
MIG-21, ale protože ještě nebyly k dispozici letouny dvojího řízení
(„spárky“), tak jsme byli nuceni lety podle přístrojů, kontrolní lety a ob-
novy podmínek pro létání létat na odlišném typu MIG-15 UTI. Způsob
přeškolení z MIG-15 na MIG-21 by také stál za vyprávění, ale to až poz-
ději. Ten den jsme měli noční létání a já seděl s Oldou Simprem ve
„spárce“ MiG-15 UTI s úkolem nácviku přiblížení a přistání za ztížených
povětrnostních podmínek. Většinou se prováděla dvě přiblížení. Po ukon-
čení prvního přiblížení, po průletu „blízké“ přívodní radiostanice, umís-
těné 1 kilometr před prahem dráhy, byl letoun v přistávací koncguraci
s vysunutým podvozkem a plnými klapkami, jako by měl přistát. V této
chvíli pilot měl přerušit přistávací manévr, přidat plyn, zavřít klapky
a podvozek a začít provádět další výstup nad mraky pro druhé přiblížení.
A v téhle chvíli se mi podařil ten kousek!
Správně se mají nejprve zavřít plné klapky, potom zasunout podvozek,
malé klapky, upravit rychlost pro stoupání a zahájit druhý výstup. Já však
nejprve zasunul podvozek a při tom jsem měl vysunuty velké klapky.
V takové situaci si letoun „myslí“ že jste zapomněli vysunout podvozek
(to se v historii stalo už mnohokrát a jakým borcům !) a začne vás na to
upozorňovat kontrolní bílou žárovkou, piloty důvěrně označovanou:
„Vole – podvozek !“ Aby kontrolka nebyla k přehlédnutí ani ve dne, je
zhruba dvojnásobné velikosti a není opatřena clonou pro létání v noci

Plk. let. v.v. ing. Jaroslav BREBURDA



jako ostatní kontrolky. Takže v noci důkladně oslňuje, oko, přivyklé na
tlumené osvětlení kabiny přestane na chvíli rozlišovat detaily. Ve snaze
uvést věc do pořádku jsem co nejrychleji sáhl po páce klapek, která je
umístěna na boku kabiny skoro mimo zorné pole pilota, a zatáhl směrem
vzhůru, tj. na „zavřeno“. Jenže to, co jsem vytáhl směrem vzhůru, byl
tak zvaný „stopkohout“, ovládání připustí paliva do motoru. Je umístěn
hned pod pákou klapek, když jsou v poloze „vysunuto“. V proudovém mo-
toru musí palivo stále hořet, přerušení jeho přívodu – byť i na okamžik –
způsobí, že motor zhasne. Od toho ten název. Takže místo abych zavřel
klapky, tak jsem si vypnul motor. Olda Simper křikl do radia : „Vysadilo
– katapultáž !“, ale já jsem věděl, že jsme nízko, že by se nám padák ne-
otevřel. Olda si to uvědomil také a tak jsme se nestříleli. Potlačili jsme,
abychom neztratili rychlost a mně se konečně podařilo zavřít klapky. Hla-
vou se mi honily myšlenky, že jsme v hajzlu, ale i naděje, že to třeba nějak
přežijeme. Proto jsem znova vysunul podvozek a klapky, snad v naději, že
to utlumí náraz. Olda přistával ze zadní kabiny na travnatý pruh vedle
přistávací dráhy jenom na dráhová světla a ani nevěděl, že jsem mezitím
opět vysunul podvozek. Když už jsme seděli a skákali po trávě, tak jsem
„stihl“ ještě vysunout přistávací světlomet. Byli jsme naživu !
Samozřejmě, že bylo vyšetřování! Zjistilo se, že páka klapek byla z něja-
kého neznámého důvodu vyhnuta k boku kabiny a proto první páka,
která mi poslepu přišla do ruky, byl stopkohout, normálně schovaný pod
pákou klapek.
Když jsme se vrátili na svobodárnu (Olda tam bydlel také), tak jsem se mu
omluvil a poděkoval, že můj syn nebyl hned po narození sirotek.

O rok později jsem na MiG-21f dělal let na dostup, to znamená do výšky
18 km a po vypnutí forsáže jsem na volnoběh klesal zpátky k letišti na
přistání z přímého letu. Byl právě „mostečák“, jak jsme nazývali prů-
myslové kouřmo, které snižovalo dohlednost na minimum, a tak jsem po
přeletu Loun začal napjatě vyhlížet dráhu. Pořád jsem viděl hůř a hůř a jak
jsem tak byl soustředěn na vyhlížení z kabiny, začalo mne „svrbět pod
zadkem“ – pocit, kteří znají zkušení piloti, když letoun má malou rych-
lost a začíná prosedat. Podíval jsem se do kabiny na přístroje a začalo mi
být horko. Jak (alespoň pilotům MIG-21) je známo, při letu na volnoběh
je plně otevřena výstupní roura motoru. Výstupní rouře, jak jsme říkali



výstupní trysce, se průměr mění podle režimu motoru. No, a já, jak jsem
klesal na volnoběh, jsem si ve 300 m prostě nepřidal plyn, éro bylo nata-
žené až hrůza a já měl rychlost tak akorát na pád, měl jsem tam asi okolo
290 km/h. Povolil jsem řídící páku, abych neztratil rychlost úplně, a dal
jsem plný plyn. Klesal jsem a čekal, až se zadek, resp. tryska zavře. Do té
doby je letoun bez příslušného tahu. Byl jsem na úrovni stromů, když to
zabralo a tímhle obrovským štěstím jsem dostoupal u Postoloprt na 300
metrů a přistál.
Nikdo nic nevěděl a já byl, pochopitelně, zticha. Byl jsem šťastný, že jsem
neskončil v zemi po takové banální, ale strašné chybě. Vždyť mi bylo
teprve 26 let.

Květnová přehlídka v roce 1967 byla pro nás zkouškou, jak umíme lítat.
Byli jsme 2,5 roku po přeškolení na MIG-21F. Přehlídku jsme každý rok
lítali z Mladé (Milovice) a v tomto roce 9. května bylo počasí pod psa – ne-
letové a všechny útvary, které měly přehlídku letět, to rušily, protože to
bylo nebezpečné. Náš velitel pluku tehdy pplk. Prelec, později generál-
poručík, velitel PVOS, vůbec nejschopnější velitel, oznámil velení pře-
hlídky, že my poletíme.
Mraky byly v 50 m a celá letka o čtyřech tříčlenných rojích na Mig-21f
startovala v trojkách, shromáždění pod mraky, udělali jsme zkrácenou
smyčku k přiblížení a nalítli jsme kurz na Letnou. Roje 1000 m za sebou.
Na trati nám rozsvítili, co se dalo, světlomety, sodíkové lampy i světelné
pumy. Když jsme v 10 m nad kbelskou dráhou byli v cárech mraků a „po-
topili to“ t.zn. sklesali jsme do Hloubětína, tak jsme proletěli Letnou
přesně a u Obory jsme zase vletěli do mraků v celé skupině 12 letounů.
Čísla se namáčkla k vedoucímu, aby byl v mracích alespoň trochu vidět
a my se udrželi v sestavě. Velitel jen říkal kurs a rychlost, Celá letka
v mracích stoupala a točila zatáčku s náklonem 15 stupňů. U Neratovic
byly mraky protrhané a všechny roje byly pohromadě s trochu rozháze-
ným směrem. Po celou dobu bylo na rádiu ticho, protože velení vědělo
v jakých „sračkách“ letíme, ale sotva jsme ohlásili, že vidíme a jsme v po-
řádku, tak hned bylo na rádiu plno keců od těch „papalášů“.
A to jsme měli teprve 2. třídu, protože nám velení nechtělo uznat před-
chozí výcvik.
Zkrátka. Předvedli jsme, co dokážou stíhači Protivzdušné obrany státu!

Plk. let. v.v. ing. Jaroslav BREBURDA



Dost dobrodružný let z hotovosti

Psal se rok 1971, začala normalizace a skoro hystericky se střežila státní
hranice. Stíhací letectvo PVOS bylo dvěma pluky v prvním sledu obran-
ného systému a v podmínkách studené války bylo druhou stranou re-
spektováno pro naši vycvičenou a schopnost využít všechny bojové
vlastnosti našich letounů. V té době bylo málo pilotů dostatečně vycvi-
čených s platnými kritérii pro lety za všech povětrnostních podmínek
a v bojovém použití zbraňových systémů. Takže jsme tehdy, kromě hoto-
vosti na letišti, drželi pohotovost 24 hodin i doma, kde jsme měli i výško-
vou výstroj a nevěděli, jestli můžeme jít v době volna třeba do kina nebo
na procházku, protože kdyby nás zavolali, tak bychom nestihli časovou
normu (myslím, že to bylo 35 minut i z postele) do usazení v kabině le-
tounu, včetně ohlášení se po rádiu že jsme připraveni ke startu. To jsem
ale odbočil pro dokreslení situace.
Seděl jsem tedy v hotovostním baráku na letišti v Žatci většinou obden
na 24 hodin, a držel službu v pohotovostním systému protivzdušné ob-
rany státu na letounu MIG-21 PFM, plně vyzbrojeným podvěšeným ka-
nonem a ostrými raketami V-V (vzduch-vzduch) určenými pro odpal
i v mracích. Právě toho dne toho bylo potřeba, protože mraky byly od 300
metrů do 10 km, a „nacucané“ vodou. Najednou jsem dostal rozkaz ke
startu a stoupat nad mraky v prostoru Karlových Varů, kde jsem kroužil
a čekal na další povely. Letovod velitelského stanoviště (VS) mi vydal
povel abych „urychleně klesal pod mraky a letěl nad Tachov“, kde mělo
být 5 amerických vrtulníků, jako narušitelů naší státní hranice. Tak jsem
se ponořil do mraků a letěl zadaným kurzem. Nic víc, neznal jsem ani
vzdálenost k Tachovu, jen jsem klesal a uvědomoval si, že strašně riskuji
tím, že neznám výšku základny mraků v tom prostoru. Že bych nepo-
slechl mne ani nenapadlo, protože by to mohlo být špatně, hlavně poli-
ticky, vyloženo. Během toho klesání se mi rychlost zvýšila na 1000 km/h
a přesnou polohu jsem pochopitelně neznal. K dispozici jsem měl jen kla-
sické letové přístroje – umělý horizont, rychloměr, variometr, výškoměr
a v malé výšce radiovýškoměr. Najednou jsem z mraků ve výšce asi 200
metrů vyletěl (protrhané to bylo asi od 400 m) a uviděl, jak mi pod křídly
„ujelo“ nějaké město, které jsem odhadl jako Stříbro (strecl jsem se)
a velmi ostrou zatáčkou s velkým přetížením jsem se dostal nad Tachov



ve 100 m. Jak jsem byl blíž nad Šumavou, tak ty mraky byly níž a níž.
Tam mě VS honilo sem a tam a já měl ty vrtulníky vizuálně najít. Jenže
na kopcích Šumavy byly cáry mraků i v 50 m a tak jsem spíš než po vrtul-
nících koukal, abych nevrazil do nějakého kopce. VS pochopitelně i přes
malovýškový systém, mě nevidělo. A jak jsem tam tak různě kroužil, tak
najednou vidím rozhlednu Dyleň přímo před sebou a já měl kurz 360°.
Hned mi bylo jasné, že jsem v Německu. Naše VS o ničem nevědělo, pro-
tože jsem byl těsně nad zemí, ale můj přelet hranic tam i zpět zazname-
naly a ohlásily tak zvané vidové hlásky Pohraniční stráže, které byly
propojeny v systému PVOS. Začal jsem stoupat a podle radiokompasu
jsem nasadil kurz domů. Než jsem přistál doma, už tam na mě byla ko-
mise. No, dostal jsem důtku, ale ne za přelet hranice, ale za to, že jsem tak
riskoval a poslechl letovoda VS a „píchal“ mraky proti kopcům. Jenže to
by asi bylo horší, kdybych to odmítl. To by to zase vrchnost a zvláště po-
litruci, hodnotila jako nesplnění bojového úkolu a to by v té politické si-
tuaci znamenalo konec mého leteckého života. Vždyť věcné argumenty se
od politruků vykládaly podle potřeby a tím si nikdo nebyl jistý, jak. Ten
letovod VS zase dostal přísnou důtku, že mi to nařídil. Později jsem se
dozvěděl, že jsem v Německu byl asi 15 km hluboko a po délce 35 km.
Prý o tom Němci ani nevěděli anebo na to nereagovali.
Pikantní bylo, v okamžiku, kdy jsem přeletěl hranice, bylo nějaké shro-
máždění u velitele 7. armády PVOS a jeho pobočník mu šeptem ozna-
moval hlášení pozorovatele Pohraniční stráže: „úlet MIG-21 do SRN“.
Velitel gen. Marušák prý zbledl. Za chvíli zase přišel pobočník a oznámil
mu: „vlet MIG-21 zpět“. Tvář se veliteli zase rozjasnila. Taková byla tehdy
situace při obraně státní hranice, kterou jsme si i my brali za své bez
ohledu na to, že nám vlastně ve Varšavské smlouvě veleli „sověti“. Věděli
jsme, že naše schopnosti alespoň trochu přispějí k té rovnováze sil na
obou stranách, bez které bychom asi, a to bez ohledu na panující poli-
tické podmínky, nežili tak dlouho v míru. A ty podmínky mého bojového
letu byly také poněkud za hranou možného, ale s trochou odvahy, znač-
nou dávkou praxe a znalostí jsem to, jako vycvičený stíhač PVOS, i v těch
„sračkách“, mohl dokázat.

Plk. let. v.v. ing. Jaroslav BREBURDA





Z historie létání v Jindřichově Hradci

ZAČÁTKY

1912

Již v dobách před 1. světovou válkou byl Jindřichův Hradec svědkem
významné (i když nepříliš úspěšné) letecké události. Dne 28. července
1912 zde proběhlo veřejné předvedení vzletu ing. Kašpara na letounu
Blériot.

S jakými problémy se tehdejší pořadatelé museli vyrovnat vyplývá
z následujícího :

Jak se lze domnívat, létající stroj byl do města přepraven po železnici,
poté povozem na cvičiště. Na zdejší vystoupení se původně připravoval
J.Kašpar spolu s E. Čihákem, který již patřil mezi zkušené a uznávané
české aviatiky. Vzlet se měl uskutečnit v neděli 16. června 1912 na vo-
jenském cvičišti (u Fedrpuše), avšak jak uvádí dobový hradecký tisk: „Od-
ložení stalo se z důležitých příčin a p. E. Čihák se účastní mezinárodních
závodů u Aspru.“

Zpráva z 12. července 1912 upozorňuje: „Vzlet aviatiků ... odložen z pří-
čin škod na dozrávajícím obilí, které by návalem obecenstva vzniknouti mohly.“
A tak se opět nelétalo. Jak vyplývá z dobového tisku organizátoři se však
nevzdávali.
A že mysleli na všechno:

Karel GARHOFER

Létal 1954 – 1994,
náčelník letiště v letech 1963 – 68
a 1975 – 1985,
instruktor motorových a bezmoto-
rových letadel,
nalétal na motorových letadlech
3 075 hodin a větroních 1091

hodin.

Karel GARHOFER



Ku nedělnímu vzletu českých aviatiků inženýrů Kašpara a Čiháka

Upozorňuje pořadatelstvo p.t. návštěvníky na následující:

Pro veškeré povozy vykázáno je místo v blízkém lese Kunifeře a sice v pís-
kárně, kamž každý kočí po vystoupení svých pasažerů zajeti a u koní zůstati
má. Pro kola jsou rovněž místa reservována.

Počátek a konec vzletu oznámen bude výstřely. Na sletišti samotném jest
pobyt pouze na vykázaných komisí místech dovolen.

Vstupenky, kteréž musí býti noseny zjevně, pojišťují zároveň každého ma-
jitele na větší obnos proti úrazu aeroplánem.

Veškeré cesty budou po dobu vzletu uzavřeny, na což zvláště se upozorňuje.
Pokynům pořadatelstva musí každý bez odporu vyhověti.
Dle stále množících se dotazů a informací možno počítati na obrovskou

účast, pořadatelstvo vznáší proto na všechny návštěvníky zdvořilou žádost,
by si každý pokud možno vstupenku již v předprodeji zaopatřil, čímž alespoň
částečně omezí se nával u pokladen.

Aeroplány jsou vyzbrojeny novými moderními stroji francouzskými a dle
konaných s nimi zkoušek možno souditi na úplný zdar vzletu.

Jenže lidé plánují a počasí mění. A tak dochází k dalšímu odkladu. Ter-
mín byl překládán z týdne na týden, teprve až 26. července 1912 se
v tisku objevuje zpráva: „Nepříznivým počasím v neděli 21. července zne-
možněný vzlet ... koná se tuto neděli 28. července ve 4 hodiny odpoledne na vo-
jenském cvičišti.“ Ten den konečně jindřichohradecké veřejnosti i aviatice
přálo štěstí.
Průběh této události ponechávám beze změny tak, jak byla popsána
v tehdejším tisku.



Ohlas od Nežárky
dne 26. července
uvádí:

Vstupenky zakoupené
k prvému vzletu platí
i pro tento vzlet. Pořada-
telstvo žádá zdvořile P.T.
návštěvníky, aby nosili
vstupenky viditelně a us-
nadnili tím pořadatelům
kontrolu.

Upozornění P.T. návštěv-
níkům nedělního vzletu:

1. Povozy dojížděti budou
pouze na rozcestí silnice
erární a okresní u škro-
bárny pě. Herrmannovy;
odtud vrátí se povozy cestou podél škrobárny vedoucí zpět do města. Po dru-
hém výstřelu vrátí se povozy ku cvičišti pro passažery.
2. Pro kola a automobily vykázáno je místo za hangárem.
3. Počátek i konec vzletu oznámen bude výstřely.
4. Na vzletišti jest dovolen pobyt pouze na místech, na něž byly vstupenky za-
koupeny; pobyt mimo místa pro diváky vykázaná neb v jiných místech, než
v těch, na které byla zakoupena vstupenka, jest zakázán. Rovněž není pří-
pustno zastavovati se neb promenovati v ochoze a uličkách k jednotlivým mís-
tům vedoucích.
5. Zakoupením vstupenky pojištěn jest každý návštěvník na vyšší obnos proti
úrazu zaviněnému aeroplánem.
5. Okresní silnice bude od 3.hod. odp. až do ukončení vzletu úplně uzavřena;
na aerární silnici nesmí se promenovati neb zastavovati.
6. Poblíže hangáru nesmí se kouřiti.
7. Pokynům pořadatelstva musí každý bez námitek vyhověti.
8. V zájmu všeobecném žádá pořadatelstvo P.T. návštěvníky, aby hleděli se
uvarovati a současně zabrániti veškerým škodám na obilí kol vzletiště.

Karel GARHOFER



Konečně nastal tolik očekávaný okamžik :

Ohlasy od Nežárky uvádějí dne 2. srpna 1912 zprávu o vzletu ing.
J.Kašpara:

Vzlet aviatika p. ing. J. Kašpara.
Konečně i do našeho města zavítali representanti naší české aviatiky pan

ing. J. Kašpar a pan E. Čihák, zamýšlejíce uspořádati na svých jednoplošní-
cích vzlet dne 21. m. m. Než nepříznivé počasí oloupilo nás o tuto krásnou po-
dívanou. Pan Čihák pak vázán jsa smlouvou nemohl se súčastniti odloženého
vzletu který tedy uspořádal pouze aviatik pan ing. Jan Kašpar. Přes to však ne-
obyčejné napětí jímalo zvědavé obecenstvo. Den vzletu se přiblížil. Krásná po-
hoda, klidné ovzduší a azurná obloha bez nejmenšího mráčku slibovaly vzletu
nejlepší zdar. Obecenstvo se dostavilo ve velmi četných zástupech, jako minu-
lou neděli, jsouc dychtivo spatřiti nový, u nás dosud nevídaný epochální vyná-
lez moderní mechaniky. I zástupy cizinců ubíraly se po příjezdu vlaků na
vojenské cvičiště, kdež množství automobilů a kočárů zvěstovalo již přítom-
nost vznešených hostí, očekávajících kýžený vzlet.

Po 4. hodině byl vyvezen z hangáru jednoplošník systému Bléliott a po chvíli
stejnoměrný hukot motoru a rychle se otáčející vrtule oznamovala, že přípravy
jsou ukončeny a vzlet brzy bude zahájen. Vzduchem zaduněl výstřel oznamu-
jící počátek vzletu a stroj zvolna se jal pohybovati ku předu. Ještě se otáčející
zadní jeho kola po pevné půdě, však přední již zvolna odchylují se od země,
stoupají do výše a po chvíli již celý stroj v podobě okřídleného netvora volně se
nese vzduchem. Pan ing. Kašpar, tento moderní Ikaros, ovládá stroj svůj s bra-
vurou a zručností právě jemu vlastní, sta očí dychtivě stopuje každý jeho pohyb
a za hukotu vrtule pohybuje se stroj zvolna vpřed. Však tu dva nárazy větru
a již stroj zvolna se sklání a po chvíli celé létadlo spouští se k zemi. Stroj odve-
zen zpět k hangáru a p. ing. připravuje se k letu novému.

Bohužel však ani tento vzlet nebyl šťastnější předešlého. Pan ing. vznesl se
do výše as 12 metrů, přelétl celé cvičiště a snesl se na konci jeho v polích opět
k zemi, kdež pro nepříznivý terain létadlo se porouchalo, čímž znemožněn nový
vzlet. Škoda že pan ing. Kašpar neprovedl se svým proslulým létadlem aspoň
několik obratů a zatáček ve vzduchu, jak prý to učinil při své ranní zkušební
plavbě.
Jak v první neděli tak poslední postaral se o bezpečnost návštěvníků politický
úřad, pořádek udržovalo četnictvo a ochotně členové sboru dobrovolných ha-



sičů. U pokladen dbala pořádku městská stráž s pořadateli, jimž velké účas-
tenství bylo jedinou odměnou za námahu a mnohé nepříjemnosti, jež jim po-
řádání vzletu v míře velké spůsobilo.

Tolik z dobového tisku

A ještě z archivu NTM.

Inž. Kašpar v Jindř. Hradci nemohl provést další let. Brzy po vzletu byl
nucen přistáti pro poruchu motoru a při druhém vzletu opět vynechal motor,
takže musel přistáti z výše asi 20m do brambořiště, kde se poškodilo zadní
rozjížděcí kolečko a směrové kormidlo, čímž další let byl znemožněn.

Takové tedy byly první letecké dny, první pokusy prokazovat občan-
stvu, jak se „moderní Ikarové“ zmocňují vzduchu. Jak obrovský oblouk se
od těch dob rozepjal v našem a světovém letectvu! Ale i tyto, často nez-
dařené pokusy před půl stoletím vykonávaly své hloubící dílo a připra-
vovaly ten rozmach letectví, nad nímž dnes zůstáváme v nezměrném
obdivu.

Karel GARHOFER



OBDOBÍ MEZI VÁLKAMI

V srpnu 1927 je pro potřeby manévrů na vojenském cvičišti 29. pěšího
pluku v Jindřichově Hradci zřízeno přechodné letiště.

Přechodné letiště na vojenském cvičišti v Jindřichově Hradci –foto
14.6.1928. Pořídil pozorovatel p.Šívr.

Dne 11. prosince 1927 byla valnou hromadou ustavena odbočka Masa-
rykovy letecké ligy v Jindřichově Hradci.

O ustavení MLL informuje „Ohlas od Nežárky“, 57, 1927, č. 50, str. 4
Masarykova letecká liga Ustavila se v našem městě v neděli při veřejné

přednášce v Besedě. Schůzi zahájil p. rada Pížl, načež zvolen výbor v čele s p.
radou Pížlem jako předsedou, místopředsedy pp.podpluk. Ambrožem a řed.Dr.
Hoffmeistrem, jednatelem poručíkem Hertzogem pokl. št. kap. Preywisch
a členy výboru: pp.star. Brož, posl. Bistřický, Dr. Musil, Dr. Muk, řed. Steino-
cher, insp. Krška, rad. Chalupa, Plešinger, st. Řezník. Následovala pak před-
náška zástupce ústředí M.L.L.: p. Pánek, který stručně vystihl dějiny letectví,
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jeho netušený rozmach v naší době, vyložil základní rozdíly různých typů le-
tadel a praktické jejich použití na poli válečném, dopravním, kulturním i spor-
tovním; z výkladu jasně vynikl životní význam, jaký má právě pro náš stát
rozvoj letectví, takže nemusil p. přednášející ani zvláště vysvětlovat úkoly
M.L.L., jež chce šířiti zájem širokých vrstev o letectví, podporovati jeho roz-
mach i zlidovění, aby letectví plniti mohlo veliké úkoly na něho připadající. Za-
jímavá přednáška nezůstane jistě ojedinělou a lze již předem obecenstvo naše
upozorniti na další přednášky M.L.L.

Té mravenčí a organizační práce se ujímá majitel autodílny pan Josef Bed-
nář a další letečtí fandové. Jejich úsilí směřuje k nákupu kluzáku a praktic-
kému výcviku v létání.

1931

Dne 19. února 1931 přistává nouzově ve špatných povětrnostních
podmínkách u Popelína v blízkosti železniční trati, letoun holandské
letecké společnosti KLM, FOKER 7, imatrikulační značky PH – AFO. Le-
toun vzlétl v Amsterodamu se 198 kg pošty (20 499 ks) s určením do
Bandungu, první mezipřistání mělo být ve Vídni. Za pomoci posádky,
četníků a pošmistra popelínské pošty byly pytle s poštou vyloženy
a urychleně dopraveny do Vídně. Náhradní holandské letadlo KLM PH –
AEZ je ve Vídni druhý den nakládá a pokračuje v cestě..
Při demontáži letounu pomáhali popelínští občané. Potíž byla při prů-
jezdu křídel městskou bránou.



Tuto fotograci s popsaným příběhem objevil zarámovanou v popelín-
ském hostinci sportovní pilot AK J.Hradec pan Petr Stiebler.

1936

Dne 3. března 1936 dostalo přechodné letiště na vojenském cvičišti
v Jindřichově Hradci occiální statut „Pomocné vojenské letiště“.
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PRVNÍ LETECKÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCI

O konání leteckého dne informují jindřichohradecké noviny „Zájmy
Českomoravské vrchoviny“, nezávislý týdeník českého jihovýchodu. Ten
uvádí v č. 36 ze dne 3. 9. 1936 na straně 2 tuto zprávu :

Velký letecký den pořádá v neděli dne 6. září 1936 na voj. cvičišti místní sku-
pina Masarykovy letecké ligy v Jindřichově Hradci pod protektorátem posádky
a městské rady za spolupráce místní posádky a všech složek CPO s tímto pro-
gramem:
D o p o l e d n e : Přílet letadel do 11 hod. Prohlídka letadel s odb. přednáškou
(přílet letadel dopoledne jest znamením, že se letecký den koná).
O d p o l e d n e: Zahájení leteckého dne ve 14 hod. Start letounu A 125. Sho-
zení věnce a vztyčení státní vlajky. Hymna. Vypuštění poštovních holubů.
Předvedení výcviku pilota motorových letadel. Předvedení chyb pilotních žáků.
Vlek větroně motor. letadlem A 125. Předvedení startu a přistání větroně.
Ukázky akrobacie větroně (Rodovský). – P ř e s t á v k a. – Shození padáku
s Xgurinou z hořícího letadla. Akrobacie stihacího letadla B 23 (Altmann).
Vrcholná letecká akrobacie (major Ambruš). Bombardovací nálet tříčlenné
skupiny na improvisovanou vesnici za spoluúčinkování míst. posádky a všech
složek CPO.
Vstupné 10.-, 5.-, 3.-, vojsko a školní mládež Kč 1.-. Několik návštěvníků bude
vylosováno k bezplatným letům. Dopoledne i odpoledne vyhlídkové lety s obe-
censtvem dopravním letounem, cena Kč 30.-, děti a vojsko Kč 20.-.
O občerstvení postaráno. Autobusové spojení od Střelnice na letiště. Před-

prodej vstupenek u fy A.Landfras syn, Jar. Bradáč a V.Čápa v J.Hradci. Roz-
hlasový vůz fy Microphona. Veškeré informace podá K.Prášek, let. z povolání



a PhMr. G. Coufal.
V případě nepříznivého počasí se letecký den nekoná. Prodavače občerstvení
upozorňuje pořadatelstvo leteckého dne, že prodej na letišti jest povolen pouze
na legitimaci, vyhotovenou Místní skupinou MLL v J.Hradci. Přihlášky na po-
volení prodeje na letišti a na lety obecenstva přijímá jednatel Místní skupiny
MLL Prášek Karel, letec z povolání v Jindř. Hradci.

Samotné provedení leteckého dne popisovaly potom „Ohlasy od Nežárky“:

Letecký den, který uspořádala místní odbočka Masarykovi Letecké Ligy
v neděli 6. t.m., byl největším podnikem tohoto druhu u nás a také zásluhou
pečlivé přípravy i přes nejisté počasí podařilo se pořadatelstvu shromážditi při
něm několik tisíc diváků, které přivážely vlaky i nekonečná a u nás nevídaná
řada aut a motocyklů. Vojenské cvičiště proměněné v letiště a opatřené tribu-
nou i sedadly, už v sobotu budilo živý zájem veřejnosti zvláště naší mládeže při
příletu jednotlivých letadel, po nichž následovala další v neděli dopoledne. Cel-
kem přistálo tu 8 letadel zúčastněných na leteckém dni v tomto časovém po-
řadí : Praga Air Baby 36 (40 HP), českomor. Kolben, pilot nadpor. Strejček,
vedoucí letky MLL Praha, Komár F II.8 (motor Walter 120 HP), pilot Franc ze
st. aerolinie, letadlo A 125 (Perun 240 HP), pilot Inž. Konečný, pozorovatelka
sl. Králová s ním větroň Sokol (pilot Rodovský), desetimístný dopravní letoun
Aero A 38 (Jupiton 450 HP), šéfpilot Altmann, kpt Lipner a Reiman od 6. let.
pl., Š 39 (Walter Minon 120 HP), pilot Dr. Ing. Štícha a Mareš, R 9 (Castor
Walter 240 HP), pilot prap. Landa, pozor. sl. Marečková, a stihačka B 23 (Hi-
spano Škoda 340 HP), pil. št. rotm. Krahulec; majoru Ambrušovi, jenž měl
přiletěti až odpoledne z leteckého dne v Přerově, zabránily špatné povětrnostní
poměry k dodržení slibu. Propagační lety prováděny už v sobotu odpoledne i při
nepříznivém počasí v neděli dopoledne, o 2. hodině odpolední pak zahájen pro-
gram leteckého dne tím, že letoun A 125 shodil věnec, za zvuků hymny vzty-
čena státní vlajka, uvitáni vojenští i civilní hodnostáři a vypuštěni poštovní
holubi. Po předvedení výcviku a ukázek chyb pilotních žáků startoval letoun
A 125, maje ve vleku větroně Sokola pilotovaného naší rekordwomen sl. Krá-
lovou z Plachtařského odboru MLL., která po odpoutání větroně od letadla
provedla řadu akrobatických obratů, jejichž druhou vrcholnou serii s letadlem
předvedl mistr akrobacie Rodovský. Po startu malého Air Baby v druhé části
programu podána ukázka vzdušného boje mezi bombardovacím letadlem,
představovaným dopravním A 38, a stihačkou, jež skončil znázorněným se-
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Na fotografii poznáváme první organizátory pány:
Od kluzáku doprava: p.Picka, p.Kouba, p.Pláteník, Josef Bednář st., Jan Fical, Jaromír
Hájek.
Od kluzáku doleva : MVDr. Václav Zuda, Stanislav Ráftl, Josef Kubát, Antonín Jirák, Vilém
Singer, Otakar Starka.

Fotografii pořídil majitel drogerie pan Raimund Krninský

1937

V tomto roce byl plachtovým odborem zakoupen první kluzák Skaut
Standard model 37.

Kluzák byl dne 14. listopadu 1937 na Wilsonově náměstí v Jindři-
chově Hradci slavnostně pokřtěn jako „Hradečák“

skokem posádky sestřeleného letadla pomocí dvou padáků. Druhý boj předve-
den po ukázce normální akrobacie šéfpilota Altmanna a to útokem tříčlenné
skupiny letadel, jež napadla na cvičišti improvisovanou osadu v několika ná-
letech bombami zápalnými a plynovými, jsouc odstřelována kulomety a proti-
letadlovou baterií; po útoku zasáhly složky C.P.O.- Teprve ku konci tohoto čísla,
jímž pořad byl plně vyčerpán, spustil se liják, takže celý program mohl býti dík
dobré organisaci do té doby hladce absolvován, jakož i lety obecenstva, které
našly velmi mnoho zájemců A 38 nejen při přestávce, ale až do setmění.



Kmotra letadla, choť okresního hejtmana pí. R. Soumarová přistoupila
s příštími žáky plachtění a členy čestného předsednictví k letadlu a oz-
dobila jej kyticí s přáním: „Milý letoune ! – Dávám ti jméno Hradečák a přeji
ti bys svému jménu i městu dobyl mnoho slávy. Vyplň dobře všechny naděje v
tebe vkládané. Letounu Hradečáku a našim plachtařům přeji zdar!“

Létá se u vesničky Políkno již druhý den po slavnosti. Velké nadšení
a radost z létání dokládá také skutečnost, že se létalo i o Vánocích (s vý-
jimkou Štědrého dne) a o Novém roce v Kamenici nad Lipou.

1938



Vysvědčení o plachtařské zkoušce“ stupeň „ A „ ze dne 17. 05. 1938
pana Josefa Bednáře *1896 a pana Josefa Bednáře juniora *1922. Josef
Bednář junior splnil podmínky pro stupeň „A“ dne 13. března a 17. dubna
1938.

V neděli 11. září 1938 měli vyjet jindřichoradečtí plachtaři se svým
kluzákem s gondolou na plachtařský terén Dlouhý vrch u Dubičného, aby
si zalétali s českobudějovickými plachtaři. Celkem se zde sešlo asi 50
plachtařů. Všichni se těšili a připravovali na letecký den, naplánovaný na
25. září, kterého se měli zúčastnit plachtaři z celých jižních Čech – Č.Bu-
dějovic, Jindřichova Hradce, Kamenice n. Lipou, Lišova, Tábora, Be-
chyně, Strakonic, Písku, Vodňan a další. Bohužel sílící ageresivní politika
sousedního německa tuto akci zmařila. Dne 23. září vyhlašuje prezident
republiky ČSR Dr. E. Beneš všeobecnou mobilizaci branných sil.

1939

Výcvik byl prováděn až do roku 1939. Po částečné okupaci (Sudety)
v období září 1938 až březen 1939 se létalo v zimě na „Jakubu“ a také se
jezdilo létat až ke Kamenici n. Lipou. Zde se létalo na Slabově kopci a na
Melíšku.

Po mnichovském diktátu a zabrání Sudet se létá v J. Hradci na kopci JAKUB.
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Dne 15. března je naše republika obsazena německým vojskem. Dne
18. 3. byl písemně potvrzen rozkaz říšského ministra pro letectví Her-
manna Göringa o zákazu leteckého provozu jakýchkoliv letadel „Protek-
torátu Čechy a Morava“.

1940 – 1944

V létech 1943 a 1944 se účastnili modeláři z Jindř. Hradce s kama-
rády ze Sezimova Ústí modelářských soutěží v Kyjích u Prahy, ale i na
dnešním letišti. Z těchto závodů, ale i činnosti klubu BEXI z doby okupace
je v archivu AK uložena řada fotogrací.

Veškerá letecká činnost za války byla zakázána. Zbývá pouze letecké modelářství.



1945

Je založen Český národní aeroklub, plachtařský
odbor Jindřichův Hradec.

Již 20. června 1945 je od Národního výboru Nová
Bystřice získán zpět kluzák Skaut Standard 37
s gondolou, majetek MLL. Kluzák „Hradečák“ byl
za války poškozen. Převzetí provedl Karel Novák

bytem Jindřichův Hradec 363/III. Pan Karel Novák byl velký fanda le-
tectví, ač sám aktivně nelétal, tak nesmírně pomáhal s organizací čin-
nosti. Později se stal předsedou ONV. Kluzák byl uložen v kině Vesmír
a byl dlouhou dobu opatrován.

Po osvobození se Vladimír Šilhán prostřednictvím MNO obrátil na
tehdejšího velitele Rudé armády maršála I. S. Koněva s prosbou o daro-
vání leteckého materiálu z plachtařských škol v Grunau a ze Zákup.
27. června 1945 vyhověl maršál Koněv žádosti pověřence MNO a MD
vedoucího Ústředního plachtařského odboru Vladimíra Šilhana. Dne
24. července přiváží kolona automobilů celkem 135 letadel a leteckého
materiálu.

Malé odbočení :
Je málo známé, že po kapitu-
laci německých vojsk byl
u Písku zajat a později předán
Rudé armádě nejlepší stihač
II. sv. války /352 sestřelů/
Erich Hartnann „Bubi“
* 12.4.1922 + 20. 9.1993.
Před odsunem do ruských za-
jateckých táborů byl čas v za-
jateckém táboře u Nové By-
střice (Osika). V zajetí byl do
roku 1955. Od roku 1956 do
roku 1970 působil v Bundes-
luftwaffe.

V okopu zleva: Oblt. Hermann Graf,
Oblt. Walter Wolfrum,

Mjr. Erich Hartmann
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V říjnu 1945, den před měnovou reformou, nabídl koňský řezník
a obchodník s koňmi pan František Ruprecht „místním vzduchoplavcům“
peníze v částce 198.000 K (pět vkladních knížek) na nákup „aeroplánu“.

Pan Josef Bednář ml., Ladislav Krejča a Otakar Starka s pomocí ředi-
tele záložny poslali ještě večer telegraccky peníze do Zlínských leteckých
závodů a.s. Zlín.

Dne 26. října 1945 je ve Zlíně telefonicky objednáváno motorové
letadlo.

Výrobní závod letadel potvrzuje objednávku na letoun Zlín 181 ve
standardním provedení



Obchod se však neuskutečnil (cena 80.000 Kč v nové měně přesaho-
vala možnosti odbočky ČNA), viz. korespondence 1945 – 1946 uložená
v PK AK. Objednávka byla změněna na dva větroně typu Z 24 Krajánek
a jeden školní kluzák s gondolou typu Honza ( Z 23).

1946

Dne 29. září 1946 je uspořádán ČNA Jindřichův Hradec první letecký
den po válce v Jindřichově Hradci. Konal se na ploše u „Bažantnice“
u lípy vlevo od silnice ve směru na Lodhéřov.
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Časopis „ROZLET“ roč. II č, 43 ze dne 23. 10. 1946 popisuje letecký den
takto:

Sobota a neděle 28. a 29. září patřily v Jindřichově Hradci letcům. V sobotu
vozili letci obecenstvo, v neděli se přišlo město podívat na své pohraniční letce
v činnosti. Množství diváků i oXciálních hostů sledovalo ukázky výcviku pla-
chtařů a lety modelů; zejména ty poslední byly velmi zábavné. Nechyběly sa-
mozřejmě Pipery, které se dokonce vyskytly i v rojích a podnikly nálet na
letiště. Šéfpilot Rais dokonce ukázal na Piperu i malou akrobacii. V akroba-
tických Xgurách byl ovšem překonán zlínskou 181, kterou řídil hradecký rodák
kpt. Zíma. Také naše létající SNB se ukázalo se svým Čápem a dokázalo, že svá
letadla dovede dobře používat. Potom se proletěl předseda ONV Bauer na Pi-
peru, ale už se ozvala siréna a objevil se roj SpitXrů, které provedli hloubkový
útok tak realisticky, že se obecenstvo jako jeden muž přikrčilo a jistě čekalo co
nejdřív nějaký hluk a rachot. Nebylo divu, neboť stroje byly řízeny našimi pi-
loty ze zahraničí, kteří byli zřejmě rádi, že si mohou zase podle chuti zařádit



těsně nad zemí. Potom ještě ukázka skupinového výcviku a zmizeli, aby se ob-
jevili až večer v taneční síni, kde se letecký den deXnitivně skončil. Obecenstvo
bylo vesměs, alespoň doufáme, spokojeno.

1948

Vzniklo sportovní letiště Jindřichův Hradec, zvané „U Polívek“.

PRVNÍ PROVOZ na novém letišti !!
Dne 6. srpna 1948 provádí hostující instruktor Jar. Prchal pět startů na
Z 24.

Za přispění armády jmenovitě pplk. E. Konstantinova došlo k převe-
zení dřevěného baráku na stávající letiště a jeho osazení na podezdívku.
Použitím tohoto materiálu vzniká první hangár. Členy aeroklubu je zís-
kán kořistní terénní automobil KdF, který je v dílně u Bednářů zprovoz-
něn a je na něj namontováno vlečné zařízení (koule). S ním se pak jezdí
na společné provozy do Soběslavi a létá se na kluzáku SG 38 Schulgleiter
(Glajtr), české označení ŠK-38.

Vyzdobený taneční sál „Střelnice“ na teneční zábavu po leteckém dnu.
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Letiště je schváleno pro motorové a bezmotorové létání.

Foto komise při schvalování –vlevo pan Karel Hrůša a zcela vpravo pan František Pupík.



Plk. let. v. v. ing. Vladimír HOLEČEK

Drama v oblacích
Stalo se 3. května 1963. Všechno

bylo připraveno na letový den, na sto-
jánce vyrovnané letouny MiG-15 i ně-
kolik „devatenáctek“. Pokud znáte
rčení, že na vojně se stále na něco čeká,
u letectva to platí dvojnásob. Podle
roční doby byste soudili na krásný má-
jový den, ale ve skutečnosti bylo po-
časí, připomínající podzim, mraky
nízko nad zemí, malá dohlednost, mo-
mentálně – jak se říká – i vrabci chodili
pěšky. Meteorkáři však dávali určitou
naději, takže piloti byli na učebnách
a my na štábu jsme byli připraveni
spustit létání hned, jak se počasí zlepší.
V každém případě se ovšem bude létat
za „ztížených povětrnostních podmínek“ (ZPP), to znamená v mracích
a nad mraky s přiblížením podle přístrojů dle tehdy používaného systému
OSP (podle ruského „obezpečenije slepoj posadki“).

Před zahájením létání, zvláště pak když se má létat za ZPP, je nutno
provést t.zv. „zálet počasí“, kdy sám řídící létání, nebo zkušená posádka
provedou na letounu dvojího řízení oblet letištního prostoru ke zjištění
skutečného stavu počasí, ověření spojení se zaměřovačem, funkce radio-
lokátoru a přívodních radiostanic atd. Létání měl dnes řídit Standa Ba-
bica, jako druhý člen osádky jsem byl určen já, tehdy letovod pluku. Asi
po dvou hodinách přichází kýžená zpráva, že se počasí zlepšuje a je proto
naděje na zahájení letového dne. Tak hurá – haubnu (radiokuklu), dý-
chač, mapu, volací znaky, a ujíždíme na stojánku letounů, kde už to také
oživlo, začínají se tam hemžit technici, padáčkáři a ostatní personál. Na
zálet počasí je připraven dvousedadlový letoun MiG-15UTI, u křídla stojí
technik s hlášením o připravenosti letounu. Obcházíme letoun a prová-
díme jeho vnější předletovou prohlídku. Vše v pořádku, lezeme do
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sedaček, ve kterých jsou již připraveny naše padáky. Upoutat, provést ru-
tinní úkony a jsme připraveni ke spouštění motoru. Spouštění povoleno,
Standa mačká knodík spouštění u plynové páky, starter se rozebíhá,
otáčky, motor spuštěn, provádíme motorovou zkoušku. Tlaky paliva
a oleje, teplota výstupních plynů v pořádku, kontrola funkce izolačního
ventilu, maximální otáčky, stažení plynu a kontrola funkce hydrauliky,
tj. vzdušných brzd a přistávacích klapek. Ale ouha – klapky se nevysu-
nují. Kontrola tlaku hydrauliky, opakujeme pokus, opět nic. Takže smůla,
přesedáme do náhradní spárky, zatím co technik pluku „dává kapky“ ne-
šťastnému technikovi letounu. Nemůže být nic horšího pro tyto chlapce,
kteří se starají o zdraví strojů a tím i o životy pilotů, než když po poctivé
přípravě k letu vysadí na letounu nějaký agregát, který předtím bezvadně
fungoval. Nepochybujeme o tom, jinak by si nedovolil nám letoun předat.
No, náhoda je …. víte co ?

Svědomitě opakujeme celý předchozí rituál, tentokrát je vše v po-
řádku,…. až do okamžiku kontroly vzdušných brzd. Vidím dozorčího in-
ženýra, jak se chytá za hlavu, ze které sundal brigadýrku a praštil s ní
o zem. Technika se dnes nějak spikla, nebo co. Vylézáme teda zase z erop-
lánu a jdeme stranou na nějaký ten „hřebíček“ cigaretového dýmu. Začí-
nám podléhat pověrčivosti. „Hele, Stando“, říkám, „mně se to nějak nelíbí!
Však to znáš, když se to sere, tak se to sere, tohle blbě dopadne.“ „Čo sa trepeš,
keď si spravodlivý ?“ povídá Standa, takto rodilý „Ostravak“, o kterém vím,
že k používání slovenštiny se většinou uchyluje tehdy, když mu jde něco
na nervy. (Teď jenom nevím, zda já, nebo mašina) Jenomže jsme přece
materialisté, žádní tmáři, na předtuchy nevěříme, takže když přichází
technik s hlášením, že závada je odstraněna, žádné řeči a pěkně šupky,
šupky do mašiny, do třetice všeho dobrého.

Motorovka tentokrát proběhla bez závad, tak odstranit špalky od kol
a jedeme na dráhu. Šéfem, nebo teda velitelem letounu je Standa, ale pi-
lotovat mám tentokrát já ze zadního sedadla, mám totiž o pár dní přeta-
ženu povolenou přestávku v létání, během tohoto letu mám prokázat, že
jsem neztratil požadované návyky. Přitáhnout upínací pásy, kontrola
přístrojů, sesouhlasovat kompas, zapnout vyhřívání Pitotky. „Sesouhlasil,
Pito zapnul, povolte vzlet !“ odříkávám povinnou hlášku, jejímž účelem je
přesvědčit řídícího, že jsem na nic nezapomněl a jsem připraven na let
v mracích. „Povoluji !“ Mačkám stopky, plný plyn, startujeme. Rychlost
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450 km/h, ve 150 metrech zakýváním do stran kontroluji funkci umě-
lého horizontu a jdeme do mraků. A teď už jen oči na „budících“, umělý
horizont, rychloměr, výškoměr, umělý horizont, variometr, kompas, oči
vžitým, automatickým postupem běhají po přístrojích. Ve výšce 2500 m
točím zatáčku doleva na „dálnou“ přívodní radiostanici, pokračuji ve
stoupání. Po přeletu dálné nasazuji kurz 100°, ve stoupání je okolo nás
pořád bílé šero, mléko, mléko. Znovu točím na přívod, abychom nevyle-
těli z letištního prostoru. Mraky končí někde ve výšce okolo 10 000 m,
vylétáváme do jasného slunce. No, nebudou to dnes mít moc lehké, hoši.
Hlásím řídícímu a začínám klesat zpátky do mraků. Přecházím opět na let
podle přístrojů, zvyšuji rychlost klesání, abychom se v těch mracích moc
dlouho netoulali a mohlo se začít s létáním podle plánovací tabulky. Po
přeletu dálné ve výšce 5000 m nasazuji kurz na odlet, mačkám stopky,
od řídícího dostávám čas odletu pro tuto výšku. Po jeho uplynutí točím
na dálnou, vysunuji podvozek, klapky a začínám klesat stanovenými ver-
tikálními rychlostmi. Ve 300 metrech jsme pod mraky, klesáme na 200 m,
srovnávám do horizontu, před sebou vidím dráhu. Žádám o povolení dru-
hého přiblížení, jak zní můj letový plán. Povoleno, zasouvám klapky, pod-
vozek, prolétáváme nad dráhou ve výšce 200 metrů a připravuji se na
další odlet.

Po průletu nad dráhou začínám cítit nejprve mírný, potom však stále
se zvyšující tlak na řídicí páku, letoun začíná být „těžký na hlavu“. „Co
blbneš, nehrab mi do toho!“ říkám poněkud rozhorleně do interkomu. „Veď
nič nerobím!“ zní Standova odpověď. Tlak stále vzrůstá, držím už knipl
oběma rukama a tahám. Připadá mi, jako kdyby nějaká neznámá síla ma-
nipulovala s páčkou podélného vyvažování. Tlak náhle ustává, letoun se
vzpíná prudce nahoru jako splašený kůň, mírným potlačením srovnávám
rychlost stoupání. „Ty blbneš, co?“, ozve se náhle Standa normální češti-
nou. „Koukej frčet, ať se dneska něco udělá!“ Nic netuší ! V krátkosti ho in-
formuji co se stalo. „Přebírám řízení !“, stručně zavelí a já potvrzuji,
pouštím knipl. Převzít řízení je v dané situaci povinností velitele letounu.
Standa hlásí situaci řídícímu a točí zatáčku na dálnou. V mracích se sice
řeší zvláštní případy za letu dost těžko, ale v dané situaci se nedá nic ji-
ného dělat, výška 200 – 300 metrů pod mraky by nám asi na záchranu
padákem v případě potřeby nestačila. Pro let na dálnou dostáváme výšku
3000 m, prověřujeme řízení a vyvážení letounu. Všechno se zdá být



v pořádku. Najednou začíná letoun mírně klesat a houpat se podle po-
délné osy, podle polohy Standova těla usuzuji, že drží knipl oběma ru-
kama. „Tahej !“, ozve se v interkomu. Chápu se řídicí páky a pomáhám
Standovi tahat, klopivý moment ustává. „Měl si pravdu, čoveče, já myslel,
že kecáš“, zaznívá v interkomu. Mezitím přelétáváme dálnou a Standa
hlásí situaci řídícímu. „332, já Merkur 2, kurz 270° 3 minuty, proveďte ka-
tapultáž !“, zní nekompromisní hlas kamaráda, jehož záměr je jasný. Chce
nás navést nad vojenský výcvikový prostor, kde je v tuto chvíli ohrožení
těch na zemi minimální. Standa potvrzuje.

Najednou se cítím až nenormálně klidným. Člověka znervozňují si-
tuace, ve kterých neví, co bude dál. A já vím, co bude. Katapultovali se
jiní, ve většině případů to skončilo šťastně, proč by to zrovna teď mělo do-
padnout špatně ? Pár seskoků padákem mám, i když jenom cvičných.
Zkusit dokončit let po systému a pokusit se přistát ? Nebylo by to nic pří-
jemného, kdyby se před přistáním letoun sklopil na nos a pikoval do
země. V hlavě mně kmitne událost, která se stala před necelými dvěma
roky. Osádka spárky skončila úkol a šla na přistání. Po třetí zatáčce vy-
sadil motor a přestalo fungovat výškové kormidlo. Následoval střemhlavý
let, výbuch a konec dvou mladých životů. (Bylo zjištěno, že k vysazení
motoru došlo následkem roztržení jeho turbiny, jediný takový známý pří-
pad !) Na katapultáž to už byla malá výška. Bylo to před Vánocemi a man-
želka jednoho z pilotů čekala zanedlouho dítě.

K dovršení všeho už nám pár minut svítí červená kontrolka, která sig-
nalizuje posledních 300 litrů paliva, což znamená tak 10-15 minut letu
při úsporném režimu. Kdepak, „vypochodujeme“ a je to ! Mám doma
ženu a čtrnáctiměsíčního syna, Standa má dokonce kluky tři. To všechno
mi blesklo hlavou během několika vteřin. Přepadá mne šibeniční humor.
„Ty už to máš jednou za sebou, ale co já“, vyčítám Standovi, který se už
opravdu jednou katapultoval z MiGu-15bis při nácviku na letecký den.
Letoun tehdy spadl do rybníka a Standa na kozí chlívek u chalupy, kde na
lavičce odpočívali nějaký dědeček s babičkou. Prý by se v nich krve ne-
dořezal, jak se lekli. „Něboj sa nič, všetko bude dobré“, přechází Standa opět
na slovenštinu, což znamená, že se už smířil s osudem. „Horší je, že mám
poslední cigáro, ty máš ?“, ptám se. „Jóóó !“, zní odpověď. Tři minuty po
přeletu dálné začíná letoun opět náhle klesat. Vidím, jak Standa opět zá-
pasí s kniplem. „Vyskoč !“, ozve se v interkomu. To patří mně. Je totiž zá-
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sadou, že ve spárce první opouští letoun pilot na zadním sedadle. Nevá-
hám. Dávám nohy na stupačky sedačky, hlavu opírám dozadu, aby mi
náraz nestrhnul vaz, a pravou rukou přesunuji páku odhozu kabiny do-
předu. Napínám svaly zavírám oči a … nemačkám spoušť ! Všechno to
proběhlo ve zlomku, či snad nejvýše jedné vteřiny. Něco mi podvědomě
zabránilo v katapultáži. Otevírám oči. Kabina je trochu nadzdvižena, ale
neodlétla, i když vzduch dovnitř cčí. Zkřížila se ! „Jdi ven, nečekej!“, křičí
Standa, který zápolí s řídicí pákou. Zoufale se opírám do plexiskla ka-
biny, třískám do ní, sprostě nadávám, ale nic ! Říká se, že člověku ve
smrtelných okamžicích proběhne v myšlenkách celý život. Nic takového
se mně nestalo. Jen mi hlavou kmitla myšlenka, co dělají dole ti dva, man-
želka a malý synek, které už nikdy neuvidím. „Nejde mně odhodit kabina,
Stando vyskoč sám !“, řvu zoufale do interkomu. „Ani bohovi, počkej!“, zní
zastřený hlas. Najednou žuchnutí a prudký úder rozvířeného vzduchu do
tváře. Kabina odpadla. Během zlomku vteřiny zaujímám znova přede-
psanou pozici v sedačce a tisknu spoušť. Tvrdý úder do páteře, chřípí mi
dráždí vůně střelného prachu a …. nevím nic. Teprve později jsem se do-
zvěděl, že Standa odhermetoval kabinu, čímž vypustil vzduch z těsnicích
hadic, které přestaly tlačit na vzpříčenou kabinu, a ta odlétla. A mne to
nenapadlo !

Probudilo mne prudké trhnutí. Zvedám hlavu a vidím nad sebou bílou
kopuli padáku, všude okolo bílé mléko mraků. Ale co to ? Zdá se mi, že
padám nějak bokem, nikoliv nohama dolů. Pod nohama vidím jakýsi
tmavý, vzdalující se předmět, v té chvíli si ani neuvědomuji, že je to moje
sedačka. Řvu: „Stando, jsi z toho venku?“ Žádná odpověď. Pomalu se začí-
nám orientovat, přece jenom letím nohama dolů. Mnohonásobné, i když
jen zlomek vteřiny působící přetížení na krátkou chvíli pocuchalo můj
vestibulární systém. Uvolňuji kyslíkovou masku a strkám ji za bundu
kombinézy. Pohodlněji se usazuji v popruzích padáku, abych byl připra-
ven na přistání. Nevím v jaké výšce a zda vůbec vypadnu z oblaků a budu-
li moci alespoň částečně ovlivnit místo dopadu. „Safra“, říkám si, „jenom
abych nespad někam do rybníka, nebo na vysoké vedení. Napíchnout se na
špičku smrku by také nebylo nic příjemného. Brrr !“ Oblaka pod mýma no-
hama počínají tmavnout, blížím se k zemi. Dávám nohy k sobě a pokrčuji
je, rukama se pevně držím popruhů padáku. Pojednou oblačnost pode
mnou mizí a já vidím pole. „Fajn!“, říkám si, spadl mi kámen ze srdce. Ale



to už se země prudce přibližuje. Náraz, nezbytný parašutistický kotoul,
a už tahám za spodní šňůry padáku, abych z něj vylil vzduch. Kdyby byl
silný vítr, mohl by mne pěkně vláčet po poli. Vstávám a odepínám po-
pruhy, haubnu si posunuji do týla, zhluboka nadechuji a vydechuji. To
byl ale drasťák ! Vyndavám z kapsy poslední cigaretu a zápalky a zapaluji
si. Nějak se mi třesou ruce, košili mám celou mokrou. To se teprve teď
projevil strach, na který není ve vzduchu čas. Pokud někdo tvrdí, že v ži-
votě strach neměl, je obyčejný žvanil. Je to normální lidská vlastnost a
odvážný je ten, který ho dovede v pravou chvíli překonat. Vtáhnu do sebe
cigaretový dým a ohlížím se. No nazdar ! Asi tak sto metrů za mnou je
chmelnice, vysoké kůly, mezi nimiž jsou nataženy dráty. Spadnout tam by
nebylo nic příjemného. Ale co, všechno dobře dopadlo, žádné „kdyby“ už
teď neplatí. Je třeba splnit povinnost, to znamená co nejdříve dát na le-
tiště, nebo alespoň na posádku zprávu o svém osudu. Asi kilometr odsud
vidím dosti frekventovanou silnici, nedaleko mne je vesnice, a zdá se, že
obydlená. To znamená, že do výcvikového prostoru jsme se nějak netre-
cli, asi byl silný protivítr. Jakpak asi dopadl Standa ? Věřím, že dobře.
Asi se mu také někde honí hlavou jak jsem dopadl já a také věří, že dobře.
Skutečné kamarádství není u letectva prázdným pojmem.

Balím padák do neforemné hroudy, házím si ho přes rameno a vydá-
vám se k blízké vesnici. Na dřevěné lávce přes potok potkávám nějakého
mládence. Nijak zvlášť si mne nevšímá, asi mne má za montéra, který
nosí brašnu na zádech a má trochu podivnou čepici. V duchu se musím
zasmát. Vzpomněl jsem si na jednoho kolegu, kterému při střelbě na
„mezku“ (běžně jsme tak nazývali německý kořistní letoun Messer-
schmitt Me-109, u nás – po vynucené záměně motoru - zvaný S-199) nad
Brdy selhala synchronizace trupových kulometů, ustřelil si list vrtule
a musel opustit letoun. Když po delším putování narazil na vesnici
a vstoupil do hostince, aby mohl telefonovat, hostinská ho nevlídně uví-
tala slovy : „To je dost, že jdete, už na vás čekáme jak dlouho !“ Vysvětlilo se,
po delší diskusi, že měla objednaného řemeslníka na nějakou opravu. No,
kráčím dál podél nízkých vesnických domků. Najednou se za mnou ozve
roztřesený ženský hlas : „Jéé…“ Otáčím se. Na dvorku domku, který jsem
právě míjel, stojí babička, zírá na mne vytřeštěnýma očima a celá se klepe.
„Co je, babi ? Já nejsem strašidlo, jsem pilot a bohužel jsem tady spadnul
z nebe!“, říkám bodře. Zjevně se jí ulevilo. „Fuj, to jsem se lekla ! Já myslela,



Plk. let. v. v. ing. Vladimír HOLEČEK

že jsou tady zase Němci.“ Musel jsem se smát. Taková malá groteska je
úplný balzám na pocuchané nervy.

Pokračuji v cestě a přicházím na náves. Na druhé straně vidím na jed-
nom z domů nápis POŠTA, tak zamířím tam. Na lavičkách pod stromy
sedí několik starších lidí, zřejmě důchodců. Ti přestávají debatovat a po-
dezíravě na mne hledí. Je vidět, že starší lidé mají větší smysl pro roz-
poznávání abnormalit kolem sebe, než lidé mladší. Vcházím na poštu
a přistupuji k přepážce s nápisem „Telegraf – telefon“. Ptám se, zda bych
si mohl zatelefonovat do Žatce. „Ne“, odpovídá mladá žena, aniž by zvedla
hlavu od svých papírů, „nejdou telefony“. To ještě nevěděla, že beztak
nemám u sebe ani vindru. Tak děkuji, vycházím z budovy a mířím k la-
vičkám, abych od dědů pochytal nějaké rozumy jak situaci řešit. Vtom
vidím, jak na návsi zastavuje stařičký odřený Opel, vystupují z něho dva
muži v civilu a míří ke mně. Koukám na ně dost nevlídně, asi jsou to „jé-
zeďáci“ a jdou mi vynadat, že jsem jim pošlapal zaseté pole. Kdyby tak
věděli, jak jsem rád, že jsem naživu. Přistupují ke mně, jejich pohled pře-
létl přes majorskou distinkci na levé straně letecké kombinézy a srdečně
mne zdraví. Odpovídám váhavě na pozdrav, nechápaje, co na mně chtějí.
Tělnatější a vyšší z nich vytahuje služební průkaz a představuje se : „Nad-
poručík K. z Bezpečnosti, a to je poručík Š.“ „Major Holeček“, představuji se
já. Tiskneme si ruce. Aniž by mne nechal dál něco říci, nadporučík po-
kračuje : „Dostali jsme hlášku, že v našem rajonu spadli dva parašutisté…“
„Dva ?“ vyhrknu – výborně, to znamená, že Standa žije. „Teď vidíme, že ne-
jste tam z druhé strany“, ukazuje hlavou někam na západ, „asi jste měli ně-
jakej průser v luftě, že jo ? Co potřebujete ?“ Ve stručnosti vysvětluji situaci
a žádám, aby mne odvezli k nejbližšímu telefonu, současně vyslovuji svůj
obdiv nad rychlým zásahem, který se mi zdá až neuvěřitelný. Za něco víc
jak půl hodiny jsou schopni být na stopě případnému skutečnému zá-
škodníkovi ! Odvážejí mne na nejbližší místní oddělení Veřejné bezpeč-
nosti, odkud podávám zprávu na letiště.

Netrvá to dlouho a nad vesnicí vrčí „Brigadýr“ s naším štábním pilo-
tem. Vytahuji kus padáku a mávám. Na důkaz toho, že mne zaregistro-
val, mává křídly, udělá ještě jeden oblet a s mávajícími křídly odlétá. Brzy
se objevuje náš štábní GAZ s politrukem pluku a velitelem letištního pra-
poru. Zanedlouho se konečně setkáváme se Standou, vítáme se bouřlivě,
tiskneme si ruce a poplácáváme se po zádech. Vždyť jsme se vlastně znova



narodili ! Dozvídám se, že Standa, věren své tradici, sice tentokrát ne-
spadl na kozí chlívek, ale pěkně se pověsil za padák na vysoký smrk. No,
to postrašení starších lidí, přesněji řečeno jedné babky, jsem obstaral za
něho. Byli jsme přece jedna osádka a musíme to brzy pořádně oslavit !

Komise, určená k vyšetření mimořádné události, musela pouze kon-
statovat, že příčinou byla nezjištěná technická závada, z trosek letounu
se nic bližšího určit nepodařilo. Rozhodnutí řídícího létání i činnost
osádky byly zhodnoceny jako správné. Na to, že se jeden pilot nechtěl za-
chránit za každou cenu a tomu druhému v kritické situaci pomohl, není
v úředních rozborech místo. Nakonec o tom, kromě nás dvou, nikdo moc
nevěděl. V podstatě nedošlo ani k nějaké závažné materiální škodě, pro-
tože náš letoun už dolétával posledních pár hodin a měl být vyřazen
a dán do šrotu. Trochu jsme to předběhli ! Piloti také neutrpěli žádné fy-
zické či psychické šrámy, když pominu obtisk části popruhu sedačky nad
svým levým okem, způsobený v okamžiku kdy sedačka odlétávala. Od-
mítli jsme nabídku udivených lékařů z Ústavu leteckého zdravotnictví na
měsíční rekreaci v letecké ozdravovně v Jeseníku a domluvili se na týdnu
mimořádné dovolené, abychom se mohli věnovat svým dětem, které jsme
už nemuseli nikdy spatřit.

Další týden jsme už opět zasedli do kabin svých letounů, abychom
plnili úkoly stíhačů první linie tehdejší Varšavské smlouvy. Vždyť se
vlastně nic zvláštního nestalo !?!
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Nar. 1937, ZN VVLŠ SNP, potom vedoucí zkušební pilot - velitel LZO.
Od roku 1953 nalétal skoro 9 000 hod. na typech C-105, C-11, MiG-15, SU-7,
MiG-21, L-29, L-39, L-410, L-610, Z-142A, řadě kluzáků a ultralightů

Ložisko za půl milionu
Na jakých zdánlivých maličkostech často závisí život pilota a osud le-

tounu. Jak to tenkrát bylo ?
Když počátkem léta 1963 přišly k našemu útvaru závěry vyšetřování

komise velitele letectva, týkající se havarie letounu Mig-15SB ze dne 27.
dubna 1963 a tím i mé osoby, měl jsem dvojí důvod k úlevě. Za prvé -
potvrdila se předběžná zpráva o technické příčině této události a za
druhé, že z této situace díky okolnostem vybruslím bez další pohromy.
V závěru této zprávy stála věta, která pak v pilotních kuloárech ještě
dlouho přetrvávala: „Vzhledem k iniciativnímu řešení havarijní situace
upouštím od potrestání za nedodržení rozkazu velitele svazku a nedbalého
provedení důležitých úkonů před vzletem...“

Na základě zjištěné příčiny – destrukce ložiskové klece hlavního axiál-
ně radiálního ložiska motoru RD 45 došlo k axiálnímu posunu hřídele
motoru a tím dření rotoru kompresoru o stator. Situace se postupně
zhoršovala, až došlo k úplnému zakousnutí. A já si připomněl pohádku
Jiřího Wolkera „Jak malý šroubek zastavil velikou továrnu“.

Bylo 27. dubna 1963 a na pardubickém letišti byl náš letový den. Pro-
tože obloha byla zatažena nízkou a střední oblačností, létalo se podle va-
rianty létání za ztížených povětrnostních podmínek, to znamená
v mracích a nad mraky. V 11.38 jsme s kolegou- mým velitelem roje
Bohoušem Kokešem, odstartovali ve dvojici na letounech MiG-15SB na
cvičný přepad vzdušného cíle nad oblaky. Znamenalo to, že po výstupu
nad mraky jsme měli být pozemním velitelským stanovištěm (VS) nave-
deni na cílovou dvojici letounů, letících ve výšce 4000 metrů a po jejím vi-
zuálním nalezení a ověření na ni provést 3 zteče fotokulometem. Po
přistání se vyhodnocením clmu ověřuje úspěšnost provedených ztečí
a tím i celé akce. Tak to mělo podle plánu vypadat. Bohužel to tentokrát
dopadlo pro mne trochu jinak.

Po vystoupání do dané výšky jsme začali plnit povely VS a směřovali

Plk. let. v. v. Zdeněk KADLEC



do místa plánovaného střetnutí s cílem. Asi po deseti minutách letu jsem
zaregistroval nezvyklé zvuky, vycházející z motoru a při kontrole přístro-
jů zjistil, že teplota oleje v motoru je značně vysoká a stále stoupá i přes
horní povolenou mez. Ohlásil jsem situaci na VS a po několika upřesňu-
jících dotazech jsem dostal rozkaz k ukončení úkolu a návratu na mateř-
ské letiště. Plynovou pákou jsem upravil režim motoru na hodnotu 9500
ot/min., při kterých byl hluk a vibrace co nejmenší a v doprovodu svého
kolegy jsem nad bílou hladinou oblačnosti, která byla asi 1000 metrů pod
námi, otočili domů. VS mne navádělo na správný směr a také upozorňo-
valo na nutnost dodržení stanovené výšky, neboť v této oblasti byla i ci-
vilní letová cesta A4. Situace však nabrala rychlý spád. Teplota oleje už
překročila hodnotu 150°C, letoun se začal rychle třást a já zaregistroval,
jak prudce klesají otáčky motoru. Během snad několika vteřin se zasta-
vily na nule. Rychle ubývala výška a horní hranice oblačnosti se blížila. To
už nebylo co řešit. Zavolal jsem do radia : „Jdu z toho ven !“ a předepsa-
nými, tolikrát nacvičenými pohyby odhodil kryt kabiny a stiskl madlo
katapultáže. Něco mne pořádně koplo do zadku a já jenom zahlédl, jak ka-
bina zmizela pode mnou. Nebe, mraky, nebe, mraky – dvě salta nazad se
sedačkou, potom zapracovala automatika a já byl ze sedačky bez milosti
vyhozen. Teď už jen otevřít padák. V ten moment jsem si uvědomil právě
to nedokonalé provedení předletových úkonů. V té době si každý pilot
do letounu bral svůj padák. A já po usazení v kabině neprovedl jednu „ma-
ličkost“ - nezapnul jsem karabinku padákového automatu KAP do oka na
sedačce. Cvičných a sportovních seskoků jsem měl v té době již něco okolo
padesáti, ovšem na tomto typu padáku žádný. A tak asi po třech vteři-
nách jsem zatáhl za uvolňovač. Po mírném škubnutí se nade mnou na-
foukla bílá kopule padáku, ani nebylo moc času na kontrolu jejího
správného naplnění, když mne už obklopila bílá mlha a já padal do mraků.
Ani jsem příliš nevnímal svůj poněkud odřený loket, kterým jsem asi za-
vadil o okraj kabiny při katapultáži. Takže já měl vystaráno, ale co éro ?
Snad bychom měli být nad zalesněným prostorem a tak doufám, že našlo
správné místo pro své poslední, značně tvrdší přistání, aniž by někoho
ohrozilo.

Ještě jsem proklesal dvě vrstvy oblaků a potom se už konečně pode
mnou objevila země. Les, poněkud vpravo potom podlouhlá vodní plocha
a přede mnou v údolí vesnice a křižovatka silnic. Žádný požár, ani jiné
znamení dopadu letounu nebylo vidět. Země se již rychle blížila a já se
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musel věnovat přistání. Můj padák typu „Raketa“ byl konstruován pro
otevírání za vysokých rychlostí, byl vyroben z hedvábných proužků
a nebyl proto tak řiditelný jako sportovní nebo cvičné padáky. Ale štěstí
při mně stálo a nedaleko byla paseka, která byla pro mé přistání výhod-
nější než koruny stromů. Zatáhl jsem tedy za popruhy a podařilo se mi
skluzem dolétnout na čerstvé, měkké chvojí. Již ze vzduchu jsem viděl
lesní dělnice, které na pasece sázely novou generaci stromů. Když viděly,
jak mezi ně dopadl parašutista v ošuntělé kombinéze, nebylo jim asi
zrovna hej, dost se polekaly. Zřejmě si oddechly, když uslyšely můj česky
pronesený dotaz, kudy že se dostanu do nejbližší vesnice a zda neslyšely
nějakou ránu. Místo dlouhého vykládání mi ukázaly na nedaleko stojící
vůz Praga V3S, a že prý lesník mi poví víc. Sbalil jsem tedy padák, vzal ho
do náruče a pokračoval k dalšímu, dnes už třetímu dopravnímu pro-
středku. Jeho řidič mi sdělil, že něco bouchlo za lesem a že mne vezme do
Ždírce. Tam někde že by to mělo být. Konečně jsme vyjeli z lesa a já jsem
si zhluboka oddechl. Na nedaleké louce byl vidět shluk lidí okolo mírně
dýmající díry v zemi. Bylo zřejmé, že se nikomu nic nestalo.

Díra v zemi měla průměr okolo 8 metrů a z kráteru vybíhala ještě rýha
proti směru dopadu, hluboká asi 3 metry, způsobená levým křídlem.
V kráteru ležely zbytky motoru a kompresoru, okolí do vzdálenosti
zhruba 200 metrů bylo poseto úlomky draku, z nichž se dala identicko-
vat pouze část kabiny a pravá přídavná nádrž. Aktivní pomocník VB,
který měl nad tou dírou a hromadou trosek dozor, se mne snažil odkázat
do patřičné vzdálenosti a až po mém sdělení, že je to moje dílo, byl po-
někud méně komisní.

Jelikož celá situace ve vzduchu se přeci nějakou tu dobu vyvíjela
a místo nehody bylo podle radiolokátorů známé, velitelé již prováděli
předběžná opatření a tak zanedlouho přistál z Pardubic vrtulník s velite-
lem pluku Antonem Lacikou a téměř v zápětí přijel tatraplán s novým
velitelem divize Jozefem Remkem z Čáslavi. Po podání mého hlášení
oběma velitelům a základních informacích z mé strany se pustil do práce
celý badatelský spolek, aby z toho, co najdou, vydedukoval vývin a prů-
běh celého případu.

První poznatky potvrzující mé podání byly, že v době dopadu motor
stál – vylomená turbína neměla rotační deformace a na zbytcích hnací
trysky byly našopovány stopy dřeného kompresoru. Hlavní příčina však
byla ještě ukryta hluboko pod zemí. Hřídel motoru po nárazu na zem



jako projektil pokračoval ve své pouti do hloubky sedmi metů a bylo tedy
nutno počkat na těžkou techniku, která by si s tím poradila.

Když padáčkáři vyzvedli z lesácké P-V3S můj padák, zjistili pravdu,
co se karabinky týkalo. KAP nebyl aktivní a ruční uvolňovač byl pryč. Vše
tedy bylo jasné. A k tomu se nabalila ještě jedna maličkost: Velitel pluku
Tonko Lacika, známý lidumil a výborný člověk, se zajímal nejen o věci
technické, ale i o mé pocity a, protože byl poměrně chladný den, se mně
zeptal, jestli nemám aspoň něco na hlavu. Moje odpověď byla bezelstná:
haubna mi ulítla a brigadýrku jsem měl za sedačkou. V té době jsme ještě
žádné přilby neměli a tak dosluhovali haubny po Luftwafe. No a briga-
dýrky jsme si brali do éra před obědem, aby cesta do jídelny byla jedno-
dušší. Jednodušší však nebyla skutečnost, že celý náš rozhovor
poslouchal velitel divize, který ten den ráno vydal zákaz pro tento pilotní
„nešvar“, a i když jeho rozkaz dorazil do Pardubic na spisovnu v době,
kdy já již byl mimo jeho dosah – vítězně zajódloval a já byl nekázník.

Nastalo vyšetřování. Z magnetofonových záznamů korespondence
a zákresu letu na VS bylo zjištěno, že odpoutání od cíle z důvodu poruchy
proběhlo ve 12.08 v prostoru Třebíče, ke katapultáži potom ve 12.08
v prostoru Nového Ranska ve výšce 3000 metrů. Škoda na zničeném le-
tounu, který měl nalétáno 436 hodin, byla vyčíslena na 487.537,- Kč,
škoda na majetku zemědělského družstva činila 264 koruny. Po shro-
máždění trosek a jejich posouzení bylo zjištěno poškození motoru ná-
nosem roztaveného kovu. Ukázalo se, že původcem události bylo ložisko
axiálního kompresoru, které se následkem skryté vady po dlouhém pro-
vozním zatížení zadřelo.

Skrytá vada ložiska kompresoru v ceně několika set tak způsobila
ztrátu letounu a ohrozila pilota.

Závěrem již jenom stručně. Po několika měsících mně na letišti potkal
předseda vyšetřovací komise, velitele letectva generál Vítek: „Jak se vede?
Vidíš vole, kdybys nebyl ukecanej, moh‘ si dostat foťák...“

A ještě jendna episoda z nedávné doby. Asi před čtyřmi roky se na
mne obrátil prostřednictvím internetu občan Ždírce a místní sběratelský
aktivista, pan Lukáš Vomela, který již celou událost měl zmapovanou
z místního archivu, vyprávění svědků a prostudování i vojenských ar-
chivů. Po mně žádal můj popis a doplnění skutečností. Ten pak zpracoval
internetový článek, který včetně dokumentárních fotogrací zveřejnil.
A tak přiměl i mne k tomuto zpracování.
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Příslušník Třetího turnusu Školy leteckého dorostu-pilotů, nar. 1926.
Létal 1947–1967 (propuštěn z kádrových důvodů, rehabilitován 1991) na typech
C-6, C-106, C-5, C-105, C-2, K-68, Ae-45, C-11, CS-99, S-199, Mig-15, MiG-19S, na-
létal celkem 1890 hod.
Autor kroniky, ze které čerpáno.

Kolega Rondevald (viz níže) mi laskavě poskytl dochovanou kroniku příhod
skupiny letců, nastoupivších svoji leteckou dráhu 1. června 1946 v moravském
Šternberku, skupiny, nazývané Třetí turnus. Kroniku zpracoval příslušník Tře-
tího turnusu Jiří Kalivoda. Z poměrně rozsáhlého a někdy až příliš podrob-
ného líčení událostí jsem se pokusil zpracovat jakýsi výběr, který by dal
nahlédnout do života tehdejších leteckých adeptů. Autor kroniky nás však už
bohužel předešel na naší životní pouti a tak jsem nemohl vyžádat jeho souhlas
s uveřejněním. Beru na sebe veškerou odpovědnost za případnou chybnou
interpretaci některých okamžiků, i když jsem se úpěnlivě snažil držet se co nej-
více originálu. Míťa Mike Milota

Příslušník Třetího turnusu mjr. let. v.v. Jaroslav RONDEVALD, nar. 1926, stíhací pilot,
učitel létání, létal od roku 1947 do 1959, na typech C-6, C-106, Piper, K-65,
Ae-45, C-2, S-199 a Il-10 nalétal 1720 hod., službu ukončil ze zdravotních důvodů

TŘETÍ TURNUS - ŠTERNBERK
aneb trnitá cesta na letiště

Nádraží v moravském Šternberku ožilo koncem května roku 1946
skupinami mladých mužů, kteří poté, co prošli přísnými zdravotními
zkouškami, nastupovali do zdejších kasáren, aby zde prodělali „Příprav-
nou leteckou školu“, první součást výcviku, kterým museli projít, pokud
se měla splnit jejich touha stát se vojenskými piloty. Celkem jich bylo
okolo stovky.

Po první noci, strávené v kasárnách v provizoriu, nastalo rozdělení
adeptů k ubytování na šesti světnicích a nezbytné vojenské úpravy jejich
zevnějšku. Každý dostal přidělenu jednu dřevěnou skříňku na věci a poté
obdrželi vojenskou výzbroj a výstroj. Následujících několik hodin potom
probíhal na světnicích nefalšovaný orientální bazar, protože výstroj byla



přidělována zásady : „Tady máš všechno, co ti patří. Pokud ti to nesedí,
zkus si to povyměňovat s kamarády a teprve potom přijď do skladu najít
potřebnou velikost.“ Uniformy byly po Wehrmachtu a bylo proto třeba
nejprve odpárat z blůz a čepic německé orlice s hákovým křížem. Po pře-
vlečení do pracovních uniforem byl nařízen úklid, to znamenalo naplnit
kbelíky vodou a mokrým hadrem vytřít prach a smetí na světnicích, chod-
bách, umývárnách a záchodech, uložit zbraně a osobní věci do skříněk
a poskládat na jejich vrchní stranu pečlivě složenou uniformu. Civilní ob-
leky a obuv, ve které přijeli, musely být zabaleny a byly na náklady útvaru
odeslány domů. Kufry byly potom odneseny na půdu, kde měly zůstat až
do konce pobytu ve Šternberku. Takto by se dal ve stručnosti popsat náš
nástup k letectvu. Náš turnus byl třetím v pořadí, odtud název „Třetí tur-
nus“.

Netušili jsme ještě, co nás zde čeká. Bylo nám oznámeno, že první čtyři
týdny nebudou žádné vycházky, styk s vnějším světem se omezuje pouze
na poštu, adresa: žák XY, v.ú. 5477 Šternberk. Den začínáme budíčkem
v 6,00 následovaným v 6,10 dvacetiminutovou rozcvičkou, v případě dob-
rého počasí je místo ní běh ulicemi Šternberka, v 6,30 nástup na umý-
várnu (samozřejmě bez košil) a úklid, v 7,00 snídaně, ke které je čaj,
chleba s plátkem másla a lžíce marmelády. Po snídani v 7,30 nástup a kdo
nemá kravatu, musí pro ni běžet na světnici. Příště už bude určen k ra-
portu - na levé křídlo, pro porušení rozkazu o výstroji. Následuje pořa-
dové cvičení - zdravení s pokrývkou hlavy a bez ní, obraty na místě,
pochod. Oživení přinesli někteří jedinci, kteří pod náhlým vojenským tla-
kem nedokázali pochodovat normálně a při kroku levou nohou dávali
před tělo také levou ruku. Touto zvláštnůstkou se vyznačoval především
žák Čupec, jehož jméno bylo prvním, které si instruktoři zapamatovali.
Oběd, krátká přestávka a pokračování pořadového výcviku. Tak to po-
kračovalo až do večera, kdy byl na nádvoří nástup k vyslechnutí denního
rozkazu. Především jsme byli upozorněni na požadavek striktního do-
držování absolutní kázně a přesného plnění všech rozkazů. Denní roz-
kaz byl zprvu pouhou rutinou, ale později byl již oživen také článkem
„Potrestání“. Takže nám došlo, že život ve zdejší škole nebude žádnou
procházkou mezi eroplány a že kolem nich nebudeme chodit jako pro-
slulí hrdinové válečného nebe, že jsme se dali na vojnu, která má tvrdá
pravidla a bude pouze na nás, zda v té jámě lvů a tygrů vydržíme. Jak to
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bylo napsáno v reversu ? „Pokud se přijatý žák rozhodne do jednoho mě-
síce ze školy odejít, bude propuštěn bez povinnosti nahrazovat dobu strá-
venou ve škole.“

Vraťme se však ke skříňkám, které hrály v našem ubytování podstat-
nou úlohu. Na rovnou plošinku skříňky se ukládaly „do komínku“ slo-
žené kalhoty a blůza, případně vycházková čepice. Velice důležitým,
nenáviděným a přesto velice často na světlo vytahovaným předmětem
byla torna, batoh se dvěma velikými kapsami. Musela být stále navrchu,
protože v dalších týdnech a měsících patřila k neodmyslitelnému inven-
táři. Měla přesně vymezený obsah, a proto nesměla být nikdy nacpána
nějakými náhodnými předměty. Její prostor musel také dovolit přihodit
případně jednu či dvě cihly, zdálo-li se nějakému poddůstojníkovi, že kon-
trolovaný žák si „zapomněl“ nabalit některý z předepsaných kusů vý-
stroje, případně že k připomínkám poddůstojníka připojuje nějaký svůj
komentář.

O důležitosti připravené torny a jejího obsahu jsme se záhy přesvěd-
čili. Již první sobotu po snídani nařídil dozorčí školy okamžitý nástup
celého Třetího turnusu s plnou polní, puškou, sumkami a bodákem.
Nebyl na nás právě veselý pohled. Poprvé jsme měli nabalit batoh s po-
vinnou dávkou obleků, osobních potřeb a příslušenství, připnout si opa-
sek s bodákem a sumkami, na obuté boty připevnit spinky, nasadit čepici
a během vyrazit na nádvoří, kde už stál Druhý turnus v plné polní. Stál
tam také štábní kapitán Hudeček, který, když doběhl poslední žák, kývl
na rotmistra Kvašaye, který měřil dobu nástupu. Byla mnohem delší než
ta, za kterou nastoupil Druhý turnus.

Dostali jsme proto lekci : „Rozchod! Zpátky na ubikace a na rozkaz okam-
žitě nastoupit !“ Byl to překvapivý nástup, a jak jsme se dozvěděli od ka-
marádů z Druhého turnusu, budou další nástupy a budou ještě divočejší.
Při druhém nástupu byl změřený čas již o něco lepší. Po nástupu jsme vy-
razili za Druhým turnusem po četách, vpředu před celou školou šel škpt.
Hudeček v battledresu a někteří rotmistři. Přešli jsme šternberské ná-
městí a hned za kostelem jsme vešli do jakési rokle na úpatí dlouhého
svahu. Rokle stoupala zvolna vzhůru a kolem nás kroužili poddůstojníci
s nepřetržitými povely : „Držte si trojstupy a krok! Udržujte vzdálenost
a tempo ! Rychleji, rychleji podle vedoucí trojice…“ Rychlost chůze se stále
zvyšovala, protože Druhý turnus musel udržovat tempo, udávané škpt.



Hudečkem, a ten nepolevoval. Naopak, odklonil pochodujícím chůzi do
ostřejšího stoupání, sám vytrvale stoupaje v čele. Druhý turnus proka-
zoval vysokou trénovanost a udržoval trojstupy i vzdálenost mezi četami
jako na rovině. Třetí turnus chvílemi poklusával, místy se od pochodují-
cích odpojil jednotlivec, propocený a dýchající jako uštvaný pes. Jeho vy-
bočení bylo okamžitě zpozorováno pobíhajícími poddůstojníky, kteří
každého nemilosrdně donutili doběhnout opuštěný trojstup a dohonit
ztrátu. Pro některé z nás bylo tempo usilovného pochodu skoro nad fy-
zické možnosti. Když Druhý turnus dospěl konečně k dlážděné silnici,
zdálo se, že nastane odpočinek. Místo odpočinku se však znovu rozběhli
poddůstojníci a donutili nás, celé zchvácené, dohnat ztracenou vzdále-
nost za Druhým turnusem. Štábní kapitán znova odbočil mimo vozovku.
Cesta necesta vedla lesem kamsi vysoko. Bylo horké červnové dopoledne
a my, s ranci na zádech a puškami na rameni, jsme se dál hrnuli vzhůru
nekonečně stoupajícím terénem. Teprve po dalším přechodu silnice na-
řídil štábní kapitán oddech a dal nám možnost nabrat trochu sil. Silnici
lemovaly šťovíky, které bylo možno žvýkat a jejichž kyselá chuť nám po-
někud osvěžila ústa. V době přestávky si někteří z nás ošetřili nohy, na
nichž nám následkem špatně ovinutých onucí naskákaly puchýře, a tak
jsme poprvé pocítili, co pro vojáka znamená povrchní péče o obutí. Zvuk
píšťalky byl signálem k dalšímu seřazení a pochodu. I když se vrch zdál
být bez konce, konečně jsme dosáhli vrcholu. Někteří z nás už klesali vy-
čerpáním, ale opět se řadíme do trojstupů a usilovný pochod pokračuje.
Po jiné trase se vracíme do kasáren. Do oběda musíme stihnout uložit
vše do skříněk, vyčistit boty, umýt se a dát do pořádku. Bylo to pro
mnohé z nás tvrdé poučení, které mělo být dalším závažím na váze roz-
hodování, zda zůstat a snášet takovou galejnickou přípravu na pozdější
létání, nebo si zvolit pohodlnější život.

To jsme ještě netušili, že po čase budeme na tento pochod vzpomínat
s úsměvem jako na celkem snadnou záležitost, protože v nedaleké bu-
doucnosti nás čekají daleko horší věci. Zdálo se, že soboty jsou vyhrazeny
poplachům a pochodům, po kterých následuje vždy ještě úklid (tzv. „ra-
jony“) a prohlídka, při které kvůli sebemenší maličkosti jsou poddůstoj-
níci schopni nám rozházet věci ze skříněk, případně i ustlané postele,
a dozorčí důstojník kontroluje čistotu skříněk a postelí bílým kapesní-
kem či rukavičkou. Zjištěné nedostatky jsou nemilosrdně trestány doda-
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tečně nařízenými pracemi, cvičením, později potom zákazem vycházek.
Neděle se vleče, venku praží slunce a my máme možnost jedině psát do-
pisy, číst si noviny nebo poslouchat rozhlas.

Pěší výcvik a výcvik s puškou se odehrávaly na hřišti. Dřeme na rámě
zbraň, k poctě zbraň, v ponos zbraň a podobně. Dále provádíme cviky,
spojené s útokem – plížení, plížení s puškou, přískoky, později zase ná-
stupy po četách nebo v celém útvaru a pořadová cvičení. Pokud nám něco
nešlo podle představ nadřízených, případně když někdo dával najevo ne-
libost nad průběhem výcviku, uchylovali se poddůstojníci k propracované
výchovné metodě, spočívající v tom, že zatím co poddůstojník na jedné
straně hřiště zavelí „Rozchod“, na jeho druhé straně už druhý poddůstoj-
ník huláká : „Na můj povel – pozor ! Nástup po trojstupech – směr tovární
komín!“ a natočí se do směru, kde má stát první trojstup. Takové rado-
vánky použijí několikrát. Občas dostáváme zabrat i jiným způsobem, na
příklad když cvičení vede rotmistr Kalod. Cestu k fotbalovému hřišti ten-
tokrát probíháme klusem s puškou v ponosu. Na hřišti se rozestavujeme
do volných trojstupů a provádět cviky po Kalodovi. Bylo to neuvěřitelně
těžké, protože rotmistr držel pušku stále v předpažení a co s ní prováděl,
to se nedalo po něm opakovat. Pušku držel v místě závěru, otáčel jí jed-
nou vpravo a hned zase vlevo, postupně ji zvedal výš až nad hlavu, ale to
otáčení nepřestával dělat. Snad měl ten cvik natrénovaný, snad měl svaly
silné jako lana, ale většina žáků nestačila cvik po něm opakovat. A že mezi
námi byli siláci, kteří před příchodem do školy pracovali se železem, jako
třeba slévač Zdobina, kovolitci a kováři, Gaal ze sléváren z Brezna nad
Hronom a jiní. Nedokázali napodobit cviky, předváděné Kalodem. Ne-
bylo to jen otáčení se zbraní, ale mnoho jiných, stejně náročných kousků,
jejichž ukončení bylo přijato jako vysvobození. Při návratu z cvičáku sa-
mozřejmě musíme zpívat.

Do zahájení výuky již několik žáků odešlo. Využili poznámky v reversu,
že se mohou do jednoho měsíce rozhodnout a vrátit se domů bez povin-
ného nasluhování doby, strávené ve šternberské přípravce.

Konečně nadešel 28. červen, první neděle kdy máme povolenu vy-
cházku. Před odchodem se musíme hlásit u dozorčí služby, která je po-
dezřele zesílena. Vedle dozorčích stojí rotmistr Pivarčík a kontroluje naši
ústroj. Stále se mu něco nelíbí, třeba knodík u kapsičky je tak volný, že
může odpadnout – musí se přišít. Na blůze je moc volný opasek a tak se



dotyčný žák musí upravit. Kravata musí být utažená a nesmí být pomač-
kaná – vrátit se na světnici a dát to do pořádku ! Kontrolují se i boty, ka-
pesník, lodička, která nesmí být pomačkaná a deformovaná – žák se musí
vrátit. Někteří z nás prožili i dva nebo tři návraty než je Pivarčík povolil
zapsat a směli projít k hlavní bráně. Právě toho dne bylo počasí nevlídné,
deštivé a otravoval vítr, jako by tu vycházku, která byla od 14 do 19 hodin,
nikomu ze Třetího turnusu nepřál. Ale na vycházku šel každý, kdo ne-
ztroskotal na Pivarčíkovi.

Následující den se stává významným dnem Třetího turnusu - jde o za-
hájení řádné výuky. Prvním předmětem je výuka služebních řádů, za nimi
následují zbraně, topograce, draky a motory letadel, spojení, ale také
počty, fyzika a společenská výchova (i když ta má v našem prostředí po-
někud divný nádech). Dost zabrat nám dává tzv. sluchočtení, zejména
těm, kteří nikdy neviděli Morseovu abecedu, natož aby ji uměli v rychlosti
převést do abecedy normální. Od teďka ji slýcháváme dennodenně a za-
pisujeme pětimístné skupinky písmen a číslic ve stále rychlejším tempu.
Sotva se podařilo zapisovat vysílaný text alespoň tempem 60 znaků za
minutu, přišel radista s Q-kodexem, jehož překlad do běžné řeči dělal
mnoha žákům značné potíže. (Pozn.: Q-kódy jsou skupiny tří písmen,
z nichž první je Q. V dalších dvou písmenech je ukryto celé sdělení. Např.
QGO – zákaz přistání, QFE – barometrický tlak na hladinu letiště, QBB
– výška spodní základny mraků, atd.)

I nadále se však s pravidelností dobře seřízeného chronometru opa-
kovaly sobotní poplachy a dlouhé pochody, prošpikované občas usilov-
ným pochodem do svahů Nízkého Jeseníku, napříč pověstnou serpen-
tinou Ecce homo. Do tohoto pravidelného rytmu rozhodl velitel učiliště,
že zemědělci potřebují každou ruku ke sklizení úrody. Zvláště zde, v po-
hraničí, kde jsou zemědělci, kteří přišli z vnitrozemí osidlovat vyklizené
statky a malá hospodářství. Velitel Přípravné letecké Školy ve Šternberku
rozhodl vyslat zemědělcům na pomoc celý Třetí turnus. Přerušil výuku,
dohovořil s příslušnými orgány kam je třeba kolik žáků poslat, jak o ně
bude pečováno z hlediska noclehů, stravování a hygieny a kdo s žáky po-
jede jako vojenský dozor. V době tohoto rozhodování a rozdělování žáků
přijel do školy velitel sboru generál Budil s několika důstojníky, aby se
podíval, jak si vede škola a jak skutečně vypadá stravování dorostenců,
proti kterému bylo dost připomínek, zejména při rozpravách s osvěto-



Plk. let. v. v. ing. Jiří KALIVODA

vým důstojníkem, nadporučíkem Kejíkem, který si získal naši důvěru
svým neformálním chováním a besedami. Nejčastěji se žáci obou turnusů
(Druhého a Třetího) bouřili proti „krupotu“ a jeho úpravě, spočívající
v zapracování daxy a nekvalitního hovězího do nemaštěných krup. Ge-
nerál však ani příliš nestál o rozmluvu se žáky, věděl o jejich nespokoje-
nosti a věděl, že by mělo dojít ke zlepšení. Inspekce odjela bez toho, že
bychom zatím zaznamenali nějakou výraznější změnu.

Současně se objevovaly výhrady velitele školy ke kázni, která prý po-
klesla, a proto budou vycházky omezeny pouze na neděle. Štábní kapitán
Hudeček také považoval za nutné dát Druhému turnusu lekci za nějakou
nekázeň. Zda to bylo za výtržnictví nebo nerespektování poddůstojníků
a rotmistrů nemohu poctivě určit, ale po vyhlášení denního rozkazu,
jehož se sám osobně zúčastnil, nařídil, aby Třetí turnus odstoupil a Dru-
hému turnusu ostře vytýkal pokles kázně a nedostatky v udržování po-
řádku. Poté rozkázal, aby se čety Druhého turnusu daly do klusu kolem
celého nádvoří. Po několika oběhnutích dvora vzal píšťalku a zapískal sig-
nál „k zemi“. Všichni ulehli do prachu dvora a čekali rozkaz k plížení, Hu-
deček je však vrátil do stoje a ukázal, že mají běžet jako před tím. Sotva
uběhli necelé jedno kolo, opět zapískal. Běh trval nekonečně dlouho, než
Hudeček naposledy zapískal a nechal žáky pochodovat v původních troj-
stupech. Bylo to představení, jaké Třetí turnus v kasárnách ještě nezažil.

Za pár dní nato se brigádníci rozjeli na statky a hospodářství. Ve vsi je
rozdělili podle toho, kolik brigádníků kdo potřeboval. Někde byli dva i
tři, někomu stačil jeden. Užívali jsme při práci volno, které bylo už vzác-
ností, a přes den jsme dělali, co bylo v našich silách. Sekali a vázali jsme
obilí, pomáhali nakládat a vozit, večer jsme se scházeli a bavili dle svých
možností. Chodilo se k rybníčku na návsi, kde se klábosilo, jiní zase šli
v Lipině za ves a za zahradami zpívali. Nadřeli jsme se, ale byli jsme chvíli
volní.

Vrátili jsme se 4. srpna a hned první noc byla divoká. Sotva se zhaslo
světlo, lezlo po nás něco a štípalo to, až jsme museli rozsvítit. Štěnice!
Ráno jsme hlásili, že máme světnici zamořenu štěnicemi. V sobotu jsme
proto rozebrali postele, vy stěhovali skříňky a vše jsme drhli práškem na
praní v každé skulince, prášili jsme matrace a deky. Někteří jsme spali na
stolech. Po vymytí postelí a vyčistění všeho, co bylo ve skříňkách, byly
noci opět klidné.



Za krátký čas potom došlo k velkému překvapení – otevření společné
jídelny, vybavené jídelním nádobím, ve které měl každý svoje místo. Zlep-
šilo se i stravování, zato přibylo umývání nádobí po jídle. To byla ale
služba, která byla rozdělena na celý turnus, takže se příliš často neopa-
kovala. Zato se přiostřilo chování velitelů světnic, kteří stále více vyžadují
vojenské vystupování, pečlivý úklid atd. Jsme tu už dva a půl měsíce. Zvy-
šují se požadavky na naši fyzičku, usilovné pochody se stávají častějšími,
prodlužují se a kombinují s cvičeními různých útoků a ztečí, které nás vy-
čerpávají tak, že po jejich ukončení máme někdy problém i vstát bez
opory pušky. Při jednom takovém bojovém cvičení proti Druhému tur-
nusu došlo k nemilé příhodě. Námětem cvičení bylo odražení útočícího
protivníka, kterým byl Druhý turnus. Tehdy dostal každý z nás 5 slepých
nábojů, ke kterým jsme se dostali vůbec poprvé. Vyšli jsme obvyklou ces-
tou přes Ecce homo až do lesa nedaleko Lipiny. Tam se čety podle pokynů
instruktorů rozdělily a zaujaly svá stanoviště, připraveny odrazit útok
Druhého turnusu. Boj začal, když naše četa objevila první rojnici protiv-
níka a pokračoval při zjištění pokusu přepadnout nás jinou skupinou
z boku. Byli jsme skryti na pokraji vsi a každý si s chutí zastřílel, dokud
píšťalky instruktorů neoznámily konec bojů. Ani po tomto signálu však
místy neutichla střelba. Ještě tu a tam si někdo vystřelil, ale nejhůře to
dopadlo u družstva svobodníka Mechla. Žák Čupec ještě střílel a nedbal
Mechlova volání, že je konec. Svobodník tedy již ve zlosti sáhl po Čup-
cově zbrani a protože Čupec měl stále ještě náboj v komoře, stiskl spoušť
a vyšla rána. Schválně, náhodou, kdo ví ? Jisté je, že měl namířeno na
Mechla a střela zasáhla svobodníkovo koleno. Dřevěná střela je napuš-
těna anilinovou barvou na ochranu před navlhnutím a anilinová barva
je jedovatá. Jak se svobodník dostal do kasáren nevím, jisté je, že mu ko-
leno opuchlo a musel být odvezen do olomoucké vojenské nemocnice,
kde mu na chirurgii operativně odstranili zbytky střely a do školy se vrá-
til až po vyléčení. Žák Čupec byl vyšetřován a nakonec propuštěn ze školy,
asi s povinností nasluhovat dobu, strávenou ve Třetím turnusu.

Nakonec jsme se dostali i k ostrým střelbám z pušky na střelnici ne-
daleko kasáren tankistů. Výsledky nejsou příliš povzbudivé, Druhý tur-
nus je o něco lepší. Po návratu do kasáren je na dvoře připravena cvičná
stolice pro střelbu a na ní se provádějí nácviky, které pokračují i příští
den před čtením denního rozkazu. Podmínkou je, že při ostrých střelbách



musíme zasáhnout přílbu „ležící postavy“ pěti střelami. Při opakovaných
střelbách dosahujeme již lepších výsledků.

V pondělí 25. 8. se rozsypal balík písemek, které píšeme z počtů, slu-
žebního řádu, fyziky a je osvětová přednáška o Slovenském národním po-
vstání, k jehož výročí potom nacvičujeme slavnostní vystoupení. Později
také přiletěl nad školu školní letoun Bücker, který proletěl pár metrů před
okny učeben, těsně nad střechami protějších budov. Zopakoval to ještě
jednou a pak zaletěl až nad fotbalové hřiště, kde provedl nějaký přemet,
souvrat (jehož vybrání vypadalo na havárii), překrut a celé vystoupení
ukončil ostrou zatáčkou a stoupáním směrem k Olomouci. Okna všech
učeben byla otevřena dokořán a zaplněna žáky. Kdo byl v okně nejníže,
byl skoro rozdrcen ostatními. Bylo to divadlo nevídané a hrdina patřil
mezi největší senzace celého našeho dosavadního pobytu ve Šternberku.
Netrvalo však dlouho a do třídy přišel major Mareš na nejvyšší hranici
rozhorlení. Řekl, že ten bravurní let před chvílí byla hrubá letecká neká-
zeň žáka z prvního turnusu z letiště v Prostějově a pilot že bude přísně
potrestán. Jednak proto, že neměl nad městem nic dělat, létal nebez-
pečně nízko a prováděl obraty, při kterých mu hrozilo zřícení. Sám jako
pilot může říci, že to byl hazard. Dlouho jsme rozebírali překvapivou le-
teckou návštěvu a ani po vysvětlení majora Mareše jsme to nechtěli vidět
jako nějaké provinění. Všichni, kdo tomu rozumějí, nám říkají, že to bylo
hazardování se životem a varují nás ještě dřív, než se k létání dostaneme,
abychom nic podobného nezkoušeli.

V polovině září jdeme ještě jednou na ostré střelby. Střílí se dvě čísla
a spokojeně končíme, protože výsledky odpovídají požadovanému prů-
měru. Někteří z nás dostávají potvrzenu kvalitu střelce a mohou být na
vycházce o hodinu déle po večerce. Potom jsou na pořadu zase pochodky
a bojová cvičení, která probíhají bez Druhého turnusu, protože ten má
už volno na přípravu ke zkouškám. Zpestřením bylo, když nás škpt. Hart-
man vytáhl na fotbalové hřiště, kde jsme nacvičovali hod diskem a skoky
do dálky a výšky. Žák Folke (až do konce své kariéry známý pod přezdív-
kou „Šašek“) udělal parádní přeskok přes laťku (asi snad 180 cm) skokem
jako do vody – lodeňákem, málokdo ale dokáže skočit více jak 160 cm.
Škpt. Hartman chce, abychom ke skoku používali styl „horine“ a žádné
„nůžky“. Zvládli to jen někteří. Potom se hraje kopaná a některé jiné hry
s míčem.
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Skutečnost, že dvanáct kluků umělo na něco hrát (Bohaboj, Borč, Do-
stalík, Jehlička, Kalivoda, Kessler, Kupka, Paďour, Pacholík, Penc, Ron-
devald, Sedlář), se projevila v nečekaném zájmu četaře Vaníka, nositele
odznaku leteckého střelce, který při nějaké příležitosti navrhl uvedeným
amatérům, že by mohli dát dohromady kapelu. Celkem tomu byli naklo-
něni a tak začali zkoušet. Začátkem října už to bylo i k poslouchání, a tak
zkusili svoje první veřejné vystoupení v restauraci vedle šternberské
školy. O úspěchu vypovídá nepočítaný počet repris této „Letecké kapely“
ve Šternberku i okolních vesnicích, kam byli potom zváni na tancovačky,
spolkové a mikulášské zábavy a podobně. Když se rozeběhly plesy, mohli
si zřídit vlastní agenturu. Do vesnic, kde bylo vždycky něco k jídlu i dob-
rému napití je vozila vojenská Praga RN. Velitelství tuto jejich činnost
tolerovalo a omluvilo i případnou neúčast na povinném opakování pro-
brané látky.

Dne 28. září je pro nás velikým svátkem – jedeme do Prostějova na le-
tecký den! V půl desáté vystupujeme na prostějovském nádraží a v troj-
stupech pochodujeme do kasáren. Zpíváme jak dovedeme nejlépe a v ka-
sárnách potom dostáváme svačinu, o které se nám ve Šternberku ani
nezdá – pořádný kus uheráku a housku. Máme zde také zajištěn oběd.
Na letišti jsme se setkali s jedním kamarádem, který od nás začátkem
září odešel, je zde nyní mechanikem a odslouží si tu základní službu. Po-
vodil nás okolo všech letounů, které mají odpoledne létat. Prohlédli jsme
si Bückera, Arado, Pipera, Siebela, Spicra a byli jsme na vrcholu blaha.
Ve 14 hodin byl potom zahájen letecký den za osobní účasti velitele le-
tectva, divizního generála Aloise Vicherka. Úvodem proletělo 27 letounů
C-6 Bücker, které prováděly různé změny sestavy, následovaly ukázky
startů kluzáků a větroňů místního aeroklubu, kpt. Smolík předvedl ak-
robacii na C-6. Sotva uvolnil prostor nad letištěm, předvedly své ukázky
lavočky a spitcre. Uchvátily nás i diváky svou rychlostí a obratností.
Potom nás pobavil jakýsi Hanák, který se chtěl také svést v letounu a způ-
sobil svými pokusy vlézt do kabiny C-6 tolik zmatků, že zůstal nakonec
v letounu sám, poskakoval s mašinou po celém letišti hned na jednom,
hned na druhém podvozkovém kole, div že se nezřítil. Jak oznámil hla-
satel po ukončení této grotesky, byl tím „zmatkařem“ kpt. Peřina, slavný
válečný stíhač, který tou dobou působil v Olomouci jako učitel létání. Ná-
sledovala ještě sólová akrobacie letounů C-2 Arado a opět ukázka bojo-



vých obratů na spitcru. Na nás všechny vyzrál Jirka Černý, který ještě
před zahájením leteckého dne zjistil, že prostějovský aeroklub pořádá vy-
hlídkové lety a tak si řekl, že to také zkusí. Nikoho se na nic neptal, za-
platil stovku (to byly tenkrát značné peníze) a nechal se svézt. Zírali jsme
a litovali, že nás to také nenapadlo, mnozí z nás by tu stovku v portmonce
i měli. Po takovém nádherném dnu se nám nechtělo z Prostějova ani
odjet.

Někteří z nás byli potom odveleni na různá pracoviště na hony vzdá-
lená našemu zájmu, totiž na brigádu na těžbu železné rudy a do dolů.
Pracovali v hloubce 680 metrů buď přímo s partou na porubu, nebo na
posunu naplněných vozíků. Bylo to 14 dnů špinavé a namáhavé práce, ale
s dobrým stravováním. Vydělali si za tu dobu celkem 690,- Kč, což byly
velmi slušné peníze. Ti z nás, kteří v kasárnách zbyli, dostali „na krk“ no-
váčky ze Čtvrtého turnusu, s nimiž museli chodit na cvičák a cvičit s nimi
pořadovou přípravu a byli honěni i s nováčky jako by teprve nastoupili.
Musím říci, že jsme byli z nováčků celí diví. Všichni tvrdí, že je to hrozný
turnus, ze kterého odešlo již 36 žáků zpátky do civilu, a to ještě nepo-
znali pochoďáky napříč serpentinami Ecce homo.

Koncem října jsme nacvičovali slavnostní pochod na přehlídku
28. října. Na ranní rozcvičku chodíme v košilích, protože není zájem, aby
někdo onemocněl. Protože je zima, máme dokonce rukavice, pušky
zebou. Ze samého nacvičování pochodu jsme dost otráveni, v sobotu však
tentokrát není ani poplach, ani pochoďák. V pondělí 28. října probíhá
occiální část oslavy, projevy, přísaha nováčků od tankového praporu
a čtení armádního rozkazu. Následoval onen slavnostní pochod a odchod
do kasáren, kam jsme již skoro došli, když konečně přeletěla nad tribunou
šestice letadel C-6. Zpoždění asi způsobil silný protivítr, nebo měli špatný
časový plán, hlavně však, že jsme i my měli své representanty nad hlavou.

Výuka se rozběhla plným tempem, přibyly další předměty. Najednou
je tolik učení, že ani nechodíme na vycházky a dřeme, abychom dohonili
čas, ztracený brigádami a nácviky na oslavu. Pomalu ani nevycházíme
z učeben. Přišli také noví poddůstojníci, četař Guba a desátník Sližík,
kteří nás naopak s odůvodněním, že kázeň povolila, prohánějí již od rána.
Ještě na Mikuláše provádíme v mrazu rozcvičku bez košil, den nato takto
běžíme dokonce po městě až ke kasárnám tankistů a obloukem zpět přes
stráně, zarostlé akáty a křovisky. Byli jsme však již vyběhaní a vytréno-
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vaní z pochoďáků a tak jsme poddůstojníkům dávali zabrat. Běželi s námi
dvakrát, třikrát a jeden po druhém odpadli ještě před naším návratem do
kasáren. Další dny už byly normální rozcvičky na dvoře. Měli jsme pocit,
že jsme nad těmito poddůstojníky získali převahu. Poslední předvánoční
pochoďák se konal v sobotu 14.12. pod vedením škpt. Hudečka. Teplota
minus 10° C, jdeme kluzkým terénem, přes zamrzlý potok, každou chvíli
někdo upadne a těžce se zvedá s rancem na zádech, protože na ledě i puš-
ka klouže a nedá se o ni opřít.

Týden před vánočními svátky jsme se dozvěděli, že má přijet velitel
letectva a že přijde i na učebny. Pochopitelně z toho plyne další čistění
a drhnutí podlah, dveří, učeben atd. velitel letectva prošel celou školu,
potom přišel na učebny. Vždycky se posadil do lavice a sledoval znalosti
anebo přednášky bez jakéhokoliv vstupování do průběhu hodiny. Bylo to
slavnostní a neobvyklé, mít mezi sebou nejvyššího šéfa vojenského
letectva. Asi trochu překvapil i vedení školy. Myslím, že jsme ostudu ne-
udělali.

Vánoční dovolená trvala od 23. 12. 1946 do 5. 1. 1947. Poslední žáci
přijeli toho dne ve 22,00. Již před svátky jsme byli přestěhováni do dru-
hého patra do světnic, uvolněných Druhým turnusem. Protože nebylo
tentokrát určeno, kdo bude bydlet na které světnici, upravili jsme si ob-
sazení světnic již podle svého, podle toho, kdo s kým byl zvyklý držet
partu. Značné překvapení nám připravil škpt. Hudeček hned 6. 1. ve 4,00
ráno, kdy nechal vyhlásit poplach a nástup s plnou polní, puškou a bo-
dákem. Všude venku ležel sníh a mrzlo až praštělo. Nástup čet proběhl
včas, někdy dokonce i proto, že někteří z nás si nestačili obléknout kom-
pletní teplé prádlo a onuce, spoléhajíce na nepravděpodobnost nějaké
kontroly. Po hlášení že jsou všichni přítomni zavelel Hudeček k odchodu
z kasáren. Sám šel v čele, následován osvětářem Kejíkem a několika pod-
důstojníky. Nesli jsme pušky na rameni, zaklesnuté do torny a s očima,
přivřenýma proti sílícímu větru jsme následovali svého velitele neznámo
kam. Panující ticho bylo pouze občas rušeno přiléhavou kletbou, případně
prohlášením, že nás v tom blázinci už nikdo neudrží. Když jsme došli nad
hranici lesů, opřel se do nás ledový vítr plnou silou. Blednoucí noc už do-
volila rozeznat obličej muže, kráčejícího vedle v trojstupu. Pojednou se
ozvalo : „Jindro, máš na tváři bílý Yek, to je omrzlina !“ Útvar okamžitě ožil,
silnicí pobíhali poddůstojníci, osvětář běžel kolem čet a volal, abychom se



navzájem všichni prohlédli, zda nejsme omrzlí. Štábní kapitán prohlížel
obličeje nejbližších mužů, ale neustával v pochodu. Několik z nás mělo
omrzlé ruce. Nejhůř na tom byl žák Chejn, který měl tak velké ruce, že pro
něj nebyly rukavice a vůbec šel hodně nedostatečně oblečen. Do kasáren
jsme se vrátili až za denního světla, někdo přinesl zprávu, že je 20° pod
nulou. Jakmile jsme se svlékli, běželi jsme ke kohoutkům se studenou
vodou a omývali si tváře, nosy, uši, prohlížejíce se navzájem, zda nejsme
omrzlí. Řada z nás šla potom na ošetřovnu, aby nám lékař řekl, zda jsme
omrzlí, a co máme dělat. Nejhůř na tom byl Chejn. Ruce mu v teple rychle
opuchly, jako by měl boxerské rukavice, v obličeji a na uších měl rovněž
omrzliny. Protože měřil skoro dva metry a chodil proto v prvním troj-
stupu hned za vedoucími důstojníky, schytal ten ledový vítr s největší in-
tenzitou. Velitel zakázal vycházky a postiženým uložil, aby se důsledně
řidili pokyny lékaře. Ten pochod nepřispěl ke zvýšení morálky, bylo to
něco tak nečekaného a neobvyklého, že pár žáků se skutečně rozmýšlelo,
zda nemají ze školy odejít. Jako ohlas učitelé zvýšili aktivitu a poddůs-
tojníci dbali, aby nebyl porušován zákaz vycházek. Do toho přišlo určení
žáka Pacholíka k raportu s tím, že byl viděn některým z poddůstojníků ve
městě. Jirka věděl, že by mohl vyfasovat alespoň deset dní vězení po
službě, a tak využil lsti. Ještě před ranní půlhodinkou se vetřel na oše-
třovnu a přemluvil „lapiducha“ aby ho dodatečně zapsal do knihy ne-
mocných jako omrzlého a natřel mu ruce mastí. Lapiduchovi dal celou
krabičku amerických Lucky Strike, a ten udělal za ameriky dílo k neroze-
znání od ostatních postižených. Jirka k raportu nastoupil a předvedl
štábnímu kapitánovi ichtyolem páchnoucí ruce tak přesvědčivě, že mu
Hudeček uvěřil, že poddůstojník viděl někoho jiného. Ještě po létech
vzpomínal Jirka Pacholík, jak převezl onoho agilního poddůstojníka
i štábního kapitána, což se někomu hned tak nepovedlo.

Po onom vyvedeném pochodu se výuka rozeběhla nevídaným tem-
pem. Do školy nastoupil škpt. Vyzuna, který si brzy získal naše sympa-
tie vyprávěním o létání a případech, které se staly pilotům třeba při
přeletech slovenských hor v malé výšce, nebo při přistání na rozbahně-
ném prešovském letišti a podobně. Teorie létání se brzo stala oblíbeným
předmětem, zvláště když Vyzuna dokázal uvést do provozu kouřový tunel
k ofoukávání proclů křídla, slotů a klapek. Na rozdíl od něho byl nový
učitel leteckých motorů, poručík Kristek, bývalý příslušník RAF, komisní
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suchopár. Přibyl také letecký zeměpis, který nám dával zabrat. Učili jsme
se horstva a jejich vrcholy, řeky v ČSR a jejich přítoky, hlavní dvoukolejné
železniční tratě, velká města a význačné body, museli jsme umět to
všechno zpaměti překreslit na předkreslenou slepou mapu republiky, atd.
Také v meteorologii musíme dohonit zpoždění, způsobené předchozím
onemocněním přednášejícího.

Ani zvýšené tempo výuky nezabránilo tomu, abychom hned další so-
botu, 11. ledna, neabsolvovali další pochoďák – asi 3 hodiny se prodí-
ráme s puškami a plnou polní sněhem na stráních nad Ecce homo. A tak
pokračuje naše teoretická výuka, prokládaná pěším výcvikem, poplachy
a pochody až do konce ledna, kdy škpt. Hudeček nařizuje nástup na dvoře
a běh kolem nádvoří. Počítáme kolečka, je jich o dvě více, než měl při po-
dobné příležitosti Druhý turnus. Jedna věc však zpestřuje program –
jedeme na týden na lyžařský výcvik ve Frývaldově (nyní se jmenuje
Jeseník), kdy se půl dne vyučuje a půl dne lyžuje. S nejzdatnějšími lyžaři
vyrazil škpt. Hudeček na Šerák, zatím co „lazaři“ se plahočí terénem okolo
Frývaldova. Je pár zlomených lyží, ale všeobecný názor je, že to byl dobrý
podnik, přerušit tu buzeraci ve škole.

Po návratu se dozvídáme termín zkoušek, které by měly vypuknout 24.
února. To nebrání tomu, abychom hned za dva dny nebyli navečer vy-
hnáni s plnou polní a puškami na cvičák, kde nás poddůstojníci honí jako
nadmutý dobytek. Po večeři opět nástup na dvoře a dvacetiminutová roz-
cvička. K tomu dřeme a opakujeme vše, co jsme zapomněli. Lékař Dr.
Černý nám přednáší některé speciální otázky ze zdravovědy, zejména ta-
kové jak se projevuje výšková nemoc, jak fungují nadledvinky a co je adre-
nalin, co způsobuje rozčílení a stres. Známí recesisté to prokládají
otázkami z daleko jiného oboru, rádi by se něco dozvěděli třeba o po-
hlavních nemocech. Lékař se nedá zaskočit a tak diskuse k tématu je sku-
tečně zajímavá. Ve výuce přibývá další předmět – Rozpoznávání letadel.
Rotný nám na epidiaskopu promítá fotograce všech možných druhů le-
tadel – německých, anglických, amerických i sovětských, a my musíme
kromě určení správného typu letadla obratem ze sebe vysypat jeho roz-
pětí, délku, maximální rychlost a výzbroj. Je to zajímav, ale náročné na
postřeh i paměť. Od učitelů dostáváme otázky k nadcházejícím zkouš-
kám.

Člověk míní a vedení školy mění - 24. února jsme zažili další otřes



a zklamání. Vzhledem k dlouhé zimě a neschopnosti letiště k cvičným
letům a tím zapříčiněnému nedokončení elementárního výcviku Dru-
hého turnusu se zkoušky odkládají. Tento šokující krok vyvolal odezvu,
jaká tu ještě nebyla. Jsme ve škole už devět měsíců, jako bychom měli po-
rodit nemluvně ! Postupně se u nás objevuje pasivita a nezájem, takže je
vždy nějaký důvod k upevňování kázně, vrací se dřívější zlozvyky vedení.
V sobotu v 5,00 poplach s plnou polní, stoupáme po Ecce homo vzhůru
a nahoře se odbočuje do rozbředlých polí, kde následuje povel k rozvinutí
do rojnic a postup přískoky až k lesům. Nic nás už nepřekvapuje, pláště
jsou obaleny blátem, takže po návratu do kasáren všechno opět čistíme,
aby poddůstojníci neměli příležitost rozvinout svoji obvyklou zábavu při
kontrole úklidu.

Vzhledem k tomu, že teoretické předměty jsme měli už skoro ukon-
čeny, věnovalo vedení školy veškeré svoje úsilí upevňování kázně, roz-
cvičkám, poplachům, pochoďákům a polním cvičením. Vzrušení vyvolala
v pondělí 10. 3. zpráva o letecké katastrofě žáka elementárky. Jmenoval
se Pika a byl snad synovcem generála Piky, významného příslušníka za-
hraničního odboje. Pilot svým letounem srazil štít domu ve Štarnově
a zabil se. Následujícího dne nařídil velitel školy, že se jde pěšky na místo
katastrofy, tentokrát bez pušek a plné polní. Na místě jsme viděli trosky
školního letounu C-6. Měl uražené pravé křídlo, podvozek, motor, rozbi-
tou kabinu, která ležela asi 20 metrů ve směru dopadu, kde také skonal
pilot. Nízký venkovský domek měl na jedné straně, kde do něj letoun na-
razil křídlem, stržený krov. Po prohlídce trosek k nám promluvil major
Motyčka a uvedl jako příčinu smrti Pikovu leteckou nekázeň. Byla to fra-
jeřina, kdy se chtěl své dívce předvést a vůbec si neuvědomil, že letí níž,
než je střecha. Levé křídlo měl dostatečně vysoko, ale pravým zavadil
o štítovou část střechy. Prohlídka zahrady a trosek v nás vyvolala smutek,
který už nepotřeboval další projevy velitele školy.

Tempo a intenzita teoretické výuky se stupňují, někteří z nás mají ne-
dostatečný prospěch a mají proto povinné opakování učiva s učiteli. Přes
to všechno ovšem dál pokračují poplachy, nástupy, cvičení a pochody, rot-
mistr Kvašay se vyznamenává při nacházení různých doplňkových cvi-
čení pro ty z nás, kteří si dovolují třeba promluvit či komentovat události.
Při osvětové přednášce se pokoušíme kpt. Kejíka upozornit na rotmi-
strovy drábské metody, ale kapitán na stížnosti reaguje s nadhledem, jako

Plk. let. v. v. ing. Jiří KALIVODA



bychom byli rozmazlení nováčci. Vyrukoval s bojovými příměry – co vy-
trpěli partyzáni při bojích v horách, nedostatečně najedeni a oblečeni,
jak spali bez přikrývek, zachumlaní jen do svých chatrných obleků, co
v takových podmínkách vytrpěli vojáci, bojující na Dukle. Takové byly
odpovědi důstojníka, který si z počátku získal naši důvěru a obdiv, pro-
tože létal v Anglii jako palubní střelec.

V polovině března přijel brzo dopoledne do Šternberka velitel učiliště
plukovník Duda. V doprovodu velitele školy a jeho zástupců si prohlédl
učebny a ubikace nařídil škpt. Hudečkovi, aby Třetí turnus nastoupil
s puškami a plnou polní k bojovému cvičení. V trojstupech odcházíme na
pláně tankového cvičiště, kde se rozvinujeme do trojřadů a důstojníci
a poddůstojníci nám popsují bojovou situaci a seznamují nás s naším bo-
jovým úkolem. Máme dobýt protější zalesněný okraj a odrazit protiútok
roty z pravého boku. Rozdělujeme se do rojnic, cvičení začíná. Zledova-
tělý sníh v plátech praská, při každém přískoku se rozstřikuje a tvoří
břečku, která začíná obalovat naše pláště a vlévá se nám do rukávů, pušky
ve zmrzlých rukách kloužou. Signál oznámil konec cvičení, nastupujeme
opět do trojřadu. Po pláštích, puškách, rukách a nohách nám stéká bahno
a tvoří na látce špinavé girlandy. Štábní kapitán Hudeček předvedl veli-
teli učiliště, co z té rebelující smečky dorostenců dokázal vykřesat. Plu-
kovník vidí znavené obličeje a zabahněné pláště, vidí žáky dorostu, kteří
kvůli své pilotní budoucnosti vytrvali a dokázali i takové podmínky pře-
konat. Ocenil dobrou úroveň cvičení a poblahopřál nám k dosavadní vy-
trvalosti a disciplinovanému splnění výcviku. V promočených botách,
zničeni a zmalováni bahnem se vracíme do kasáren s vidinou příštích
hodin, které strávíme obvyklým čistěním a úklidem. Cítíme však, že se
snad přece jenom blíží změna. Dozvídáme se, že na 24. března je konečně
vyhlášen termín zkoušek, takže naše galejnická přípravka skončí.

V sobotu 22. března dostává každý žák svoje pořadové číslo, s nímž se
představí zkušební komisi. Před námi je posledních 48 hodin ! I když při
zkouškách docházelo k jejich neplánovaným překládáním a přerušová-
ním jinými úkoly, byl jejich průběh klidný. Osvědčilo se opakování učiva
s nedostatečně prospívajícími žáky – po zkouškách byli z prospěchových
důvodů propuštěni pouze dva žáci. Snad si to nikdo z nás ani neuvědo-
moval, ale museli jsme být sakramentsky zažraní do své touhy stát se vo-
jenskými piloty, když jsme dokázali překonat všechny útrapy a příkoří,



způsobované nám důstojníky a poddůstojníky a žili jsme jako jediný do-
savadní turnus o dva a půl měsíce déle v naději, že to přece jenom jednou
skončí a půjdeme na letiště. Z těch, kteří tehdy do Šternberka nastoupili,
nás zbylo 78.

Ani příznivé výsledky zkoušek nebrání tomu, abychom další sobotu
ještě znovu nevyrazili na „apelák“ a pochodové cvičení, tentokrát však
už pouze s puškami, bez ranců, kterých jsme si tak užili, kolikrát i s pří-
važkem jedné či dvou cihel, podle (z)vůle poddůstojníků. V neděli je už
klid, vyspává se, někteří z nás jdou na poslední pochůzku městem. Na
nárameníky si přišíváme dvě bleděmodré pásky, se kterými se fotogra-
fujeme na Ecce homo.

Poslední březnový den, náš poslední den ve Šternberku! Umýváme
učebny a ubikace, uklízíme rajóny, umývárnu, schodiště a balíme svoje
věci. Čtení posledního rozkazu a rozloučení se škpt. Hudečkem.

Nadešel 1. duben. Nakládáme svoje kufry a osobní zavazadla na ná-
kladní auto a v trojstupech odcházíme na šternberské nádraží, na jehož
nástupišti to všechno před deseti měsíci začalo. Odjíždíme do Olomouce,
na vytoužené letiště. Je to za námi !

Plk. let. v. v. ing. Jiří KALIVODA

TRAGICKÉ PRVNÍ SÓLO

Koncem května 1948 ukončil náš Třetí turnus Letecké učiliště a byli
jsme vyřazeni jako vojenští piloti 2. třídy v hodnosti rotných a po třítý-
denní dovolené odesláni do Českých Budějovic k přeškolení na kořistní
německé letouny Messerschmidtt 109. Letouny byly ve dvou provede-
ních : letouny s dvojím řízením, označované v našem letectvu jako CS-99,
měly původní motor DB-605 o výkonu 1475 koní a elektricky stavitel-
nou kovovou trojlistou vrtuli, zatím co jednomístné letouny s označením
S-199 byly opatřeny motory Jumo 2115, které byly původně používány
v bombardovacích letounech Heinkel He-111. Motor Jumo poháněl tří-
listou dřevěnou vrtuli se širokými lopatkami, která měla značně silnější
vliv na stáčení letounu ze směru při startu v okamžiku, kdy z polohy na
třech bodech přecházel do startovní polohy na dvou kolech. (Pozn.: V té
době se v Budějovicích na letouny S-199 také přeškolovala skupina



izraelských pilotů organizace Hagana, byl mezi nimi i Ezer Weizman –
pozdější president Izraele).

Po určitém zdržení, způsobeném nutností dokončit přecvičení pilotů
Druhého turnusu, které jsme vyplnili lesní brigádou na Šumavě, a nez-
bytné teoretické přípravě jsme létání zahájili 3. srpna. Již koncem srpna
a začátkem září byli někteří z nás přezkoušeni k prvnímu samostatnému
letu. Byl mezi nimi i Franta Kvasnička, který se 14. září chystal na svůj
první samostatný let. První sólo bylo vždy sledováno se všeobecným záj-
mem a tak se nás řada shromáždila u startu, abychom sledovali tento
okamžik, tak důležitý v životě pilota. Franta nahodil motor a dojel na
start. Jenže již začátek rozběhu nevypadal dobře. Letoun vybočil poně-
kud do pravé strany, což odporovalo všeobecně známým vlastnostem
„mezka“, který měl při startu tendenci „zdrhat“ doleva. Pravděpodobně
Franta, když dal motoru plné otáčky, preventivně počítal s jeho vyboče-
ním doleva. Nestalo se, a letoun pokračoval v nelogickém uhýbání ze
směru startu stále více doprava. Motor ječel na plný plyn a než jsme si sta-
čili uvědomit, co se může stát, řítil se Frantův letoun k okraji letiště,
přímo na nástřelný val, který přibližně o 2-3 metry převyšoval rovinu le-
tištní plochy. Nevím, co jsme vykřikovali, nejspíše to bylo „Stáhni plyn!“,
nebo „Zavři podvozek!“, protože bylo hrozné vidět kamaráda, jak se žene
na násep, který nemůže přeletět.

Náraz letounu byl hrůzný. V tom okamžiku nastalo na letišti ticho,
které v příští chvíli přerušil zvuk nárazu, odražení letounu od valu a jeho
pád na rovnou letištní plochu. Na letounu vznikl okamžitě požár. Kousek
od naší skupinky stál malý automobil KDF s několika mechaniky. Okam-
žitě vyrazil k hořícímu letounu. Do vozu stačili ještě naskočit Franta Ko-
zárský a Láďa Penc. Stále jsme čekali, zda Franta Kvasnička vyskočí
z kabiny, ale nic takového jsme neviděli. Když i my další jsme dorazili
k vraku, zděšeně jsme zírali na dosud ukurtovaného pilota, mávajícího
kolem sebe rukama a něco volajícího. Nedbaje na oheň, vběhl do toho
žáru Franta Kozárský a snažil se uchopit Kvasničku za ruce, aby mu po-
mohl dostat se z kabiny ven. Kolem byl všude rozlitý benzin, který brá-
nil vytáhnout Kvasničku z toho pekla. Kozárský ještě dvakrát vpadl do
toho žáru, dvakrát chytil pilotovy ruce, ale bylo to marné. Sebral jsem
všechnu svoji odvahu a napodobil Kozárského. Ke kabině jsem se však
už nedostal. Zkoušeli to i jiní – marně. A Franta Kvasnička se zmítal



v tom žáru a volal maminku. Patrně v šoku nerozepnul upínací pásy,
takže nemohl z kabiny. Trvalo dlouho, než se svalil z kabiny na pevnou,
ale hořící zem a plazil se po čtyřech k nám. Měl stále na sobě připevněn
padák a teprve, když se dostal do naší blízkosti, postavili ho nejblíže sto-
jící na nohy, rozepnuli padákové popruhy a strhali z něj všechno, co zbý-
valo – leteckou bundu, kalhoty, kuklu. Všechno to bylo nasáklé benzinem
a hořelo.

V té době již dorazila také sanitka a hasičák. Ohořelého pilota naložili
do sanitky a odvezli nejrychlejším možným způsobem do budějovické ne-
mocnice. Přes všechnu pomoc František Kvasnička zemřel ve středu 15.
září v 1.30 ráno. Rozsah popálenin byl obrovský a dostupné prostředky
již pilotovi nepomohly.

Od absolvování školy jsme tak ztratili již druhého kamaráda. Prvním
byl Josef Sekal, který vzal na letišti aeroklubu v Táboře do letounu C-6
svého otce a při demonstrování svého pilotního umění se zabil on i otec.

Plk. let. v. v. ing. Jiří KALIVODA
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JAK JSEM SI NESKOČIL PADÁKEM

V zimě roku 1957 bylo pilotům motorových letadel letiště Kladno
oznámeno, že každý musí mít alespoň jeden povinný seskok padákem.
Účelem tohoto nařízení bylo, aby piloti v případě nemožnosti realizovat
nouzové přistání se nebáli a věděli, jak opustit letadlo padákem, který ve
většině letů měli na zádech, nebo se na nich podle typu padáku sedělo. Se-
skoku měla předcházet pozemní parašutistická výuka a nácvik v tělo-
cvičnách. Motoroví piloti však vzhledem k jejich značnému pracovnímu
vytížení na tato školení a nácviky nedocházeli.

V letních měsících potom náčelník letiště Kladno vyhlásil povinné se-
skoky padákem. K výsadku byl určen dvouplošník Antonov AN-2, známý
na českých letištích jako „Andula“. (Rozpětí 18.8 m, hmotnost prázdného
letounu 3410 kg, pro 14 parašutistů, motor 1000 HP, max. rychlost 253
km/h, dostup 4350 m)

Ten den se sešlo na kladenském letišti asi 30 motorových pilotů. Protože
by se do letounu na jeden zátah všichni nevešli, losovali jsme, kdo poletí



prvním letem a kdo až druhým. Vylosoval jsem si druhý let. Jeden z ka-
marádů Andulu pilotoval a tak si účastníci před startem domluvili, že
přece oni – staří borci - nebudou skákat z předepsaných 600 m pro para-
šutistické žáky. Když budou mít teda štěstí a padák se jim otevře, tak vět-
šinou si chtěli skočit z větší výšky, aby měli čas rozhlédnout se po okolí
a vychutnat si tak ten jediný předepsaný seskok.

Výsadkový průvodce po provedení úkonů, předepsaných před sesko-
kem, dal asi ve výšce 3000-3500 m pokyn k výskokům. Někteří piloti,
když najednou stáli u otevřených dveří a viděli z té výšky malinké letiště.
Dostali najednou strach. Různě váhali, vzpírali se a některé musel otrlý
výsadkář i z letounu vystrčit. Tím docházelo k různým prodlevám, mu-
selo se znovu nalétávat do bodu výsadku, poslední z várky už vyskočili
dost daleko za určeným bodem.

Co se však nestalo. Vzhledem k větší výšce výsadku se někteří piloti po
výskoku dostávali do stoupavých termických proudů, místy místo kle-
sání i stoupali a poletovali na padáku. Jejich ovládání padáku bylo ve vět-
šině případů nedostatečné a dostat se z té výšky na letiště se nepodařilo
nikomu. Někteří přistáli poblíž letiště, někteří i ve vzdálenosti větší než
10 km. Do dnešních dnů pamatuji, že jeden přistál na střechu stodoly,
sjel po taškách, utrhl a poškodil okap, spadnul do hnoje a děsně smrděl.
Když podal telefonickou zprávu o tom, kde se nalézá a letištní auto pro
něj přijelo, nechtěli ho kamarádi vůbec naložit a dovézt na letiště, protože
nastaly dohady o tom, kdo auto potom vyčistí a odstraní z něho kapající
močůvku. Trochu hůř dopadl (a to doslova) další pilot. Přistál do oranice
na poli daleko od letiště a zlomil si nohu. Chvíli trvalo, než byl nalezen
a dopraven do nemocnice. Bohužel byl v té době hlavním stavbyvedoucím
výstavby kaučukárny v Kralupech a jeho nepřítomností po dobu léčení
se výstavba dosti zdržela.

Ostatní po okolí roztroušené piloty sváželi na letiště několik hodin.
Stále však ještě někdo chyběl. Byl jsem proto vyslán s motorovým letad-
lem abych se po postrádaných pilotech podíval ze vzduchu. Jednoho,
který dopadl také dost špatně, jsem nalezl v hlubokých křiviklátských le-
sích. Bílý padák na vrcholech stromů jsem uviděl z dálky. Po přistání jsem
na letišti ohlásil, kde přesně se on i ostatní postrádaní piloti nacházejí.
Když kamarádi letci pracně a náročně našli po několika hodinách „křivo-
klátského“ pilota, zjistili, že se mu podařilo přistát na vysoký strom



a padák se zachytil téměř na vrcholu stromu. Jeho tělo klouzalo po vět-
vích stromu a téměř se nezranil. Pád se však zastavil ještě ve výši asi 10
m a náš výsadkář neměl v dosahu žádnou větev, na kterou by se třeba
rozkýváním dostal. Aby se vymanil z popruhů padáku, což bylo možné
jediným pohybem, na to neměl odvahu. Bylo vysoce pravděpodobné, že
by se dopadem z této výšky na kamenitou, šikmo položenou půdu mohl
zranit. Tak tam visel a čekal na náhodného chodce nebo kamarády. Ti,
když ho konečně našli, sehnali v blízké hájovně dlouhý žebřík a pomocí
větví a žebříku uvězněného pilota osvobodili. Ještě pracnější ovšem bylo
sundat padák z vrcholu vysokého stromu.

Když se všichni konečně vrátili na letiště, náčelník rozhodl, že si ne-
vezme na svědomí, aby se některý z nás zabil. „Parašutistické teoretické
ani praktické školení jste nenavštěvovali, padák řídit neumíte a tak druhá sku-
pina dnes už skákat nebude !“

Tak jsem si tím padákem nakonec neskočil. Zda to bylo k mé škodě
nebo štěstí – to už se nedozvím.

(Úryvek z připravované knihy K. KOPRA)

JEDNO Z MÝCH VELKÝCH ŠTĚSTÍ

V kabině německého bezmotorového letadla typu Olympia (rok vý-
roby cca 1937, rozpětí 15 m, klouzavost cca 1 : 20) se dne 19. 8. 1950 se-
tmělo, přesto, že byly teprve tři hodiny odpoledne. Jako mladý pilot jsem
pozorně sledoval ukazatele letových přístrojů, které již svítily svými fos-
foreskujícími nátěry číselníků a ručiček. Pečlivě jsem udržoval kroužení
větroně tak, aby se rychlost pohybovala mezi 80 až 90 km/hod. Vario-
metr ukazoval stoupání 3 m/sec, výškoměr potom něco přes 2500 m nad
letištěm v Hodkovicích u Liberce, ze kterého jsem před třemi hodinami
startoval. Byl to můj první let s výkonným větroněm s krytou zasklenou
kabinou a s padákem. Před tím jsem létal pouze otevřené větroně a klu-
záky bez padáku.

S učitelem létání jsem před letem domluvil, že se mohu učit létat
v mracích podle přístrojů. V té době ještě nebyly většinou vytvořeny pod-
mínky pro výuku létání podle přístrojů se zakrytou kabinou na letounu

Karel KOPR



s dvojím řízením, kdy druhý pilot může sledovat okolní situaci. Nebyly
ani speciální trenažery pro přístrojové létání. Počasí bylo v ten den pro
bezmotorové létání ideální, mnoho kumulovitých mraků slibovalo stou-
pavé proudy. Do výšky asi 500 m mne vyvlekl motorový dvouplošník
C-104 (postavený podle německého Bückera z roku 1928). Po vypnutí
vlečného lana jsem nalezl termický proud, který mne stoupáním od 0,2
do 1 m/sec vynesl pod základny mraků, které byly okolo 1700 m.

Nejprve jsem pouze prolétával základny mraků rovně bez vidu země
a zažil i stoupání či klesání letounu se značnými rozdíly. Později jsem se
učil kroužit v mraku, vystoupal k jeho vrcholu a potom jsem si v přímém
letu mezi mraky, většinou mezi klesajícími proudy, prohlížel krajinu od
Máchova jezera po Frýdlantský výběžek a k Mladé Boleslavi. Pokud jsem
občas vlétl do mraku pro nabrání výšky, rychlost stoupání nikdy nepře-
sáhla 2 m/sec. Jeden větší mrak jsem podlétnul nad Jabloncem nad
Nisou asi ve výšce 1500 m a potom ustředil letoun do stoupavého proudu
pod mrakem. Po vlétnutí do mraku stoupání zesílilo až na uvedené 3
m/sec a značně se setmělo. Rozhodoval jsem se, zda mám rovným letem
mrak opustit, nebo v něm zůstat a stoupat výš. I když jsem už cítil únavu
z létání bez vidu, rozhodl jsem se pokračovat. Stoupání se zvýšilo, jemný
variometr byl na dorazu svého maxima 5 m/se a hrubý variometr uka-
zoval až 12 m/sec. Začalo pršet, déšť se postupně změnil v kroupy, výško-
měr ukazoval přes 3000 m a já začal znovu uvažovat o vylétnutí z tak
silného stoupavého proudu.

Situaci vyřešil oslnivý blesk a ohromný rachot hromu. Věděl jsem, že
blesk mne může ohrozit jen velkou náhodou, takže jsem strach neměl.
Následovaly však další blesky a než mi oči po oslnění umožnily znovu sle-
dovat přístroje, bylo zle. Zatáčkoměr byl plně vychýlený a rychlost pře-
kročila už 150 km/hod.Vzpomněl jsem si na instrukce učitelů létání
a opatrně jsem pomalým pohybem vysunoval příslušnou pákou brzdicí
klapky. Toto zařízení vypočítali konstruktéři větroňů tak, aby při neřidi-
telném stavu nepřekročil větroň ani ve střemhlavém letu rychlost, při
které by křídla nevydržela námahu a rozlámala se. Po plném vysunutí
brdicích klapek jsem si oddechl a pokusil se uvést letoun do řiditelného
stavu. Vzdušné proudy uvnitř bouřkového mraku byly tak silné, že se mi
to nepodařilo. Také moje nezkušenost v létání podle přístrojů způsobila,
že rychlost letounu se pohybovala od 0 až do 200 km/hod, variometry



ukazovaly chvíli stoupání, ale většinou klesání i přes 15 m/sec. Odstře-
divé síly byly tak velké, že se mi chvílemi upínací pásy zařezávaly do těla,
za okamžik jsem byl zase v beztížném stavu a padal prostorem, částečky
prachu a papír od svačiny poletovaly po kabině. Myslím, že chvílemi byl
větroň i na zádech. Srovnat letoun do horizontálního nebo alespoň pří-
mého letu se mi nedařilo, přes to, že jsem používal na řízení značné síly.
Teď už se strach dostavil. V hlavě se mi promítly vzpomínky na předchozí
život, tak jak se to říká.

Asi po snad 20 minutách neřízeného letu, kdy variometr ukazoval
chvíli stoupání, chvíli klesání, rychlost kolísala a proudy v mraku si po-
hrávaly s letounem jako s koulí papíru, se ve výšce tak asi 1500 m začala
střídat světlé místa v mraku s následující temnotou. Podařilo se mi dostat
ke světlejšímu místu v mraku a potom ven k dennímu světlu. Když jsem
poprvé uviděl zem, byla šikmo a obráceně. Dalo mi dost práce než jsem
letoun znovu uvedl do přímého letu. Okolo byly stále kusy mraku.
Opatrně jsem pozvolna zasunul brzdicí klapky a rozhlédl se po okolí. Nad
sebou jsem měl temný kumul, ale šikmo vedle letounu jsem viděl že jsem
asi 50 m pod vrcholem Ještědu v jeho těsné blízkosti. Tady to bylo
opravdu velké štěstí, které při mne v ten okamžik stálo.

Vyhýbal jsem se zbytkům mraků a nalétl směr na letiště v Hodkovicích,
kde jsem značně unaven nakonec přistál.

(Úryvek z připravované knihy K. Kopra)

Karel KOPR
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Nar. 1933, stíhací pilot 1. třídy, učitel létání,
létal 1952 –1971, potom pro nesouhlas se vstupem
vojsk Varšavské smlouvy z letectva propuštěn

Nalétal 2 682,45 hod. na typech: C-5 Trener,
C-2 Arado, Avia S-199, Jak C-11, Mig-15 a 17,
L-29 Delfín

JAK VELITEL DRŽEL SLOVO

Následující vyprávění nemám z vlastní zkušenosti, v době, ve které se
to mělo údajně odehrát, chyběly ještě dva měsíce do mého nástupu k le-
tectvu.

Letoun Messerschmitt Me-199 v československém provedení Avia
S-199, kdy do něj místo původního motoru Daimler byl zastavěn motor
Jumo s ohromnou třílistou vrtulí, měl určité ne zrovna příjemné zvlášt-
nosti, pro které si získal mezi piloty přezdívku „Mezek“. Ne, že by byl tak
trpělivý, ale spíše pro svoji tvrdohlavou jankovitost. „Mezek“ se na př.
právě vzhledem ke své obrovské vrtuli, která při každé změně podélné
osy dávala vznik setrvačníkovému momentu, který vychyloval letoun do
strany, a poměrně malé ploše směrovky vyznačoval tím, že během startu,
kdy ho bylo nutno ze tří bodů (měl podvozek s ostruhou, jako většina
tehdejších eroplánů) postavit na kola do polohy pro vzlet, letecky řečeno
„zdrhal ze směru“ a bylo tomu nutno zabránit vyšlápnutím nožního ří-
zení směrovky. To se muselo provést ve správný moment a správnou
silou. Kdo to nezachytil, byl už většinou bez šance směr nějak podstatně
opravit. Vznikaly tak dramatické situace s průlety mezi hangáry, někdy
bohužel i s nárazem do nějaké překážky. Také případné opakování okruhu
mělo jisté „mouchy“, protože rychlé přidání plynu při malé rychlosti způ-
sobovalo náklon na křídlo. Názorně řečeno zatím co vrtule se točila na
jednu stranu, letoun měl snahu naklánět se na stranu opačnou a případně
zachytit křídlem o zem, pokud se to odehrávalo v poslední fázi přiblížení.
I v jiných případech bylo ke zkrocení „mezka“ už zapotřebí pilota zruč-



ného a zkušeného a proto ti, kdo tehdy „mezka“ létali, požívali mezi
svými vrstevníky určité úcty a vážnosti.

V dobách, ke kterým se vztahuje moje vyprávění, měl „mezek“ svá nej-
lepší léta už dávno za sebou, ale nic lepšího v našem letectvu momentál-
ně nebylo. Začínala už éra proudových eroplánů, u nás representovaných
sovětskými Jaky-17 a 23, ale těch bylo jako šafránu a také žádná velká
sláva. Takže pokud se konala nějaká letecká sláva, kdy bylo třeba ukázat
jací my jsme odhodlaní obránci, vytáhly se „mezky“ a případně „siebely“
a uspořádala se přehlídka. Tak tomu bylo i v době o které půjde řeč.

Stíhací pluk, vyzbrojený letouny S-199, byl pověřen vybrat potřebný
počet pilotů, secvičit s nimi let v těsné sestavě a průlet nad místem pře-
hlídky, což bylo v té době (myslím, že snad dokonce poprvé) nad leten-
skou plání. Vybranou skupinu musel pochopitelně vést velitel. Aby nebylo
mýlky: Velitel, zejména velitel letky nebo pluku, nebyla u letectva funkce
papírová. Velitel musel především něco umět jako pilot – vždyť při kaž-
dém letu bylo vidět zda něco umí nebo ne! I když už v oněch dobách do-
stávali přednost při obsazování velitelských funkcí lidé „politicky
uvědomělí“, museli při nejmenším u letectva být dobrými piloty.

Takže příslušný velitel vybral své pappenheimské jak je znal (už sa-
motné zařazení do přehlídkové skupiny bylo určitým uznáním schop-
ností dotyčného pilota), sestavil plán nácviku a rozjel akci. Nejprve se
létalo pouze po dvojicích atd., až došlo na nácvik sestavy celé skupiny.
Start pochopitelně nemohl probíhat v celé skupině najednou, ale vždy ve
dvojicích nebo trojicích, které se po startu dávaly dohromady až vytvořily
celou formaci. Pokud v takové situaci start někomu „zdrhnul“, ohrozil
tak nejen sebe, ale i ostatní. Toho, kdo startoval s ním, i ty, kteří se již
rozjížděli po něm. Bohužel, při takovém počtu vzletů nebylo o nějaké to
zdrhnutí nouze a občasných dramatických situací přibývalo. Velitel musel
projevit pevnou ruku a zatnout tomu típec. Nechal nastoupit všechny pi-
loty a držel nim krátkou, nicméně potupnou řeč ohledně toho, co si myslí
o takovém neumětelovi, kterému zdrhne start. Takový že mu nadále už
ani nesmí přijít na oči, pročež ten, komu ještě start zdrhne, stráví noc na
hlavní strážnici (obecně se tomu říkalo „basa s dekou“, protože v cele byla
pouze holá pryčna a deku si musel každý přinést svoji). Domluvil (howgh!)
a zavelel rozchod k letounům s tím, že doufá že si každý dá záležet a teď
už to bude v pořádku.



Všichni tehdy po tom kázání šli do sebe a odstartovali jako podle pra-
vítka. Pouze jeden letoun měl jakési problémy se směrem – ten velitelský.
Piloti si zlomyslně mnuli ruce a potají se pošklebovali v očekávání, jak to
dopadne. Poletový rozbor byl nezvykle krátký a o kvalitě startu v něm
nebyla ani zmínka. Všem případným vtipálkům ovšem zavřel ústa velitel,
který byl viděn, jak jde po večeři s dekou pod paží na hlavní strážnici.
Když z ní ráno vycházel jeho autoritu to – ku podivu, nebo ne ? – pod-
statně zvýšilo.

JAK JSME KOMPENZOVALI EROPLÁNY

Každé slušné éro, které hodlá opustit letištní okruh, bývá vybaveno
kompasem. Záleží potom na tom, co se očekává od letounu, pilota a po-
větrnostních podmínek. Pokud se předpokládá, že se bude létat pouze za
vidu a dobré viditelnosti a z přesnosti navigace se tak moc nestřílí, bývá
do eroplánu montován obyčejný kulový kompas, obvykle umístěný mimo
palubní desku, zpravidla vpravo nahoře. Kompas je z boku pomalován
číslicemi od 0 do 360 (0=360) a pilot na něj kouká takovým okénkem
s čárkou uprostřed. Čárka souhlasí s osou letadla a číslice pod ní ukazují
kam zrovna nos letounu směřuje. 0 nebo 360 je sever, 090 východ, 180
jih atd., obvykle jsou číslice po 10 stupních, stupně mezitím jsou ozna-
čeny pouze čárkami. Takhle to vypadá úplně jednoduše. Mám letět na vý-
chod, nasadím 090 a je to. Jenže kompas je neposeda a na různé drobné
otřesy a náklony letounu reaguje různým kymácením a točením. Aby-
chom ho trochu zkrotili, zalijeme ho v jeho kleci kapalinou, která ho tro-
chu brzdí. Ani potom není vystaráno. Eroplán se při zatáčce musí
naklonit a na to kompas reaguje nedůtklivě a ukazuje špatně. Takže to-
číte na sever s náklonem 300, dotočíte pěkně na 00, srovnáte náklon
a hele – jste o nějakých 200 bokem. Když to dotočíte správně na podruhé,
jste borci. Pokud točíte zatáčku déle, trvá to zblázněnému kompasu hod-
nou chvíli než si vzpomene kam má ukazovat. Takže chudší majitelé erop-
lánů s touto spartánskou výbavou museli vrtochy kompasu nahrazovat
zkušeností a pozorováním krajiny.

Lepší éra už bývají vybavena kompasy s dálkovým přenosem, t.j. sa-
motný kompas je zpravidla někde v křídle a jeho údaje se přenášejí dál-
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kově, elektricky, což do učité míry vylučuje jeho kmitání a poskakování,
nikoliv však zavlékání kompasu v zatáčkách (viz výše). Další vylepšení
spočívá v tom, že se do obvodu kompasu zabuduje směrový setrvačník,
který zavlékání krotí na přijatelnou míru, i tak je však zpravidla, zejména
po delší době trvání zatáčky, stisknutím talčítka kompas „sesouhlasit“, t.j.
srovnat ho aby ukazoval skutečný směr.

Tohle by bylo také príma, jenže kompas reaguje na různé magnetické
materiály, takže potom třeba ukazuje sever někde úplně jinde než se ve
skutečnostiá nachází. A tady se dostáváme k podstatě tohoto vyprávění.
Třeba za letu bez vidu a na sestupu přes mraky záleží na každém stupni
a i nepatrná úchylka může mít někdy dost špatné následky. Každý slušný
kompas byl proto v našich dobách zpravidla dole vybaven krabičkou s dír-
kami, do kterých se zasunovaly malinké tyčinky – magnetky o různé mag-
netické síle. Těmi se vyrovnávaly (kompenzovaly) magnetické vlivy okolí,
prostě se jejich pomocí kompas natočil zpět tam, kam měl doopravdy
ukazovat. Tomu se říkalo „kompenzovat kompas“.

Aby byly vyloučeny vlivy širšího okolí, vyvezlo se éro někam dál od
hangárů, stojánek, traktorů atd. na plochu (zpravidla beton bez arma-
tury), na které byly čárami vyznačeny správné směry. Eroplán se posta-
vil do požadovaného směru, počkalo se, až se všechny údaje uklidní,
sesouhlasoval se kompas a potom se zjištěný údaj opravoval vkládáním
magnetek tak, aby ukazoval tolik, kolik měl. Jenže když to vykompen-
zujete třeba na sever, neznamená to, že bude kompas ukazovat správně
kolem dokola. Při otočení o 450 se zas objeví jiná odchylka. Na to byly
různé cnty, které musel ten, kdo kompas kompenzoval, ovládat. Takže le-
toun se otáčel minimálně jednou dokola pro vykompenzování chyb, po-
druhé pro kontrolu, zpravidla však ještě nejméně jednou pro doladění
drobností. Na závěr se nakreslila tabulka úchylek („kompenzační ta-
bulka“), která se opatřila datem, podpisem a umísťovala do kabiny, aby
pilot věděl, že třeba údaj kompasu se liší o stupeň či dva od skutečnosti
a o to má kurz letu opravit. Úchylka větší jak 30 se zpravidla nepřipouš-
těla. Při kompenzování byl zpravidla pilot daného letounu, takže co si
vykompenzoval, to měl.

Vidíte, že vykompenzovat jeden letoun byla činnost odpovědná, kte-
rou nešlo nijak časově decnovat, prostě se muselo érem točit a vkládat
magnetky až to bylo ono. No a na to jsme zpravidla hřešili, zejména když



bylo hezky. Točit s eroplánem do požadovaných směrů – na to musí být
pár lidí, dále specialisté, kteří odkrytují kompas a jsou případně schopni
odstranit nějakou tu závadu, potom alespoň jeden pilot v kabině, který
vykřikuje údaje, další který provádí samotné kompenzování, prostě pár
lidí se tam nutně musí sejít. Letouny se kompenzovaly vždycky po jarní
přípravě, takže jak piloti tak mechanici, kteří byli na uvedenou činnost
odveleni, si pěkně sundali alespoň košile a trička a užívali si sluníčka. Vy-
právěly se vtipy a historky, zaměřené zpravidla na to jak kdo „kufroval“
(čili bloudil), sluníčko hřálo a bylo nám fajn. Čím déle se umělec, prová-
dějící samotnou kompenzaci kompasu, mořil s počítáním a zkoušením
potřebné velikosti magnetek a snažil se o maximální přesnost, o to byl ví-
tanějším parťákem. Jenže velitelé také nebyli včerejší a věděli jak na nás.
Když byla za týden vykompenzována tak sotva polovina letounů, za to
však manšaft už pochytal nějaký bronz, přišli s cntou, že kdo nemá vy-
kompenzované éro nemůže s ním létat. Šéfové se zpravidla kompenzo-
váním nezabývali, na to „měli lidi“ a jejich eroplány se kompenzovaly
mezi prvními. Ostatní měli také každý přidělen svůj letoun a to byste
koukali jak nám to začalo jít od ruky, protože rozhodně každý dával před-
nost létání před případným opalováním.

Nevím jak a zda se to dnes, ve věku GPS a různých automatů ještě
vůbec dělá, ale kdysi to byla práce docela zajímavá.

Něco podobného bylo také tak zvané „nastřelování“ zbraní. Účelem
bylo docílit, aby střely z palubních zbraní šly skutečně přesně tam, kam
ukazovala střední tečka zaměřovače. Provádělo se to tak, že se letoun
postavil do přesně odměřené vzdálenosti 50 metrů od ochranného ná-
střelného valu, na který se připevnil tzv. „nástřelný obrazec“. Zbraně,
umístěné na různých místech letounu, se totiž seřizují tak, aby se jejich
střely sešly v jednom bodě v nejvýhodnější vzdálenosti střelby, která je
tak potom nejúčinnější. Vzhledem k tomu, že tato vzdálenost činí něko-
lik set metrů, jsou na nástřelném obrazci nakreslena místa, kudy musí
prolétnout střela, vypálená ze vzdálenosti menší, redukované na oněch
50 metrů. Na tuto vzdálenost se na značku pro zaměřovač postaví onen
obrazec. Do hlavně každé zbraně se potom vloží zvláštní optika, jakýsi
periskop, kterým se zaměří hlaveň zbraně tak, aby směřovala přesně do
redukovaného bodu. Když je to provedeno u všech zbraní, provede se
kontrolní výstřel, při kterém střela musí přesně projít značkou na ob-
razci. Pokud tomu tak je, jsou zbraně správně nastřeleny.
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HOTOVOSTNÍ SLUŽBA V DOBÁCH STUDENÉ VÁLKY

Studená válka, nebo ozbrojený mír ? Kdy vlastně začala a skutečně už
skončila ? Na tuto otázku není jednotná odpověď a asi to není ani pod-
statné. Studená válka začala rozdělením Evropy, podepsaným v Jaltě
a potvrzeným v Postupimi. Výsledkem těchto jednání byla čára, která sta-
novila sféry vlivu, a z toho vyplynuly všechny následky. Stanovení jejího
průběhu jsme nemohli ovlivnit. Díky osvobození východní Evropy Rudou
armádou nabyla tato čára na realitě a vzhledem k tomu, že i po ukončení
války v Evropě potřeboval Západ pomoc SSSR ve válce proti Japonsku,
neopovážil se existenci této čáry nikdo zpochybnit. Současně se však za-
čala projevovat nedůvěra Západu vůči nedávnému spojenci a z toho vy-
plývající potřeba se proti němu vymezit. Již v roce 1946 zavedl W.
Churchill svou řečí ve Fultonu do dějin pojem „Železná opona“. Spojené
státy, jejichž průmysl byl válkou nedotčen a naopak vyšly z války hospo-
dářsky i vojensky posíleny, řešily situaci intenzivní hospodářskou pomocí
zemím ve své sféře a vytvářením vojenských uskupení (17. 3. 48 vojen-
ský Bruselský pakt, který se 4. 4. 48 přeměnil v NATO a hospodářský
Marshallův plán). A začaly provokace, podtržené skutečností, že až do
roku 1949 měly USA atomový monopol. K nim se nejlépe hodil vzdušný
prostor. Nad území států, které se staly sovětským blokem, byly vysílány
letouny se špionážními úkoly, vypouštěny balony s tiskovinami, byly pro-
váděny provokační přelety.

Tak ve zkratce vypadala situace, do které jsme vstupovali my, mladí
kluci po škole, kteří měli v živé paměti dění za války a okupace, ponižo-
vání, hlad, koncentráky, popravy. Kteří cítili, že republika se dostává do
ohrožení a po vzoru našich vojáků a válečných letců chtěli být nápomocni
při její případné obraně. Necítili jsme to jako podporu nějaké vlády, nebo
ideologie, i když po válce většina našich lidí měla pochopení pro socialis-
mus, který brali jako sociálně spravedlivý stát. Vnímali jsme republiku
v ohrožení, kdy případné bomby, kterými bylo vyhrožováno, si oběti ne-
vybírají podle nějakého společenského, politického či jiného klíče. To byl
pro většinu z nás důvod, proč jsme vstupovali do armády a do letectva.

Každý stát si hlídá svoje hranice, včetně těch vzdušných. Dodnes se
tento požadavek řeší zřízením letecké hotovosti, jejímž úkolem je jednak
střežit hranici a důležité prostory, jednak pomáhat případným letounům
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v nouzi. Situace na začátku padesátých let vyžadovala větší důraz právě
na obrannou část úkolu, který ovšem letectvo se svými trofejními letouny
nebylo schopno zajistit. I když hotovost odstartovala, nebyla většinou
schopna dostat se na správné místo a výšku v potřebném čase. Toho
druhá strana využívala a zneužívala. Ke změně došlo až v roce 1951, kdy
nám SSSR (pochopitelně i ve svém zájmu) poskytl nejvýkonnější letouny
té doby – MiG-15. Přeškolování pilotů na tuto zcela novou leteckou tech-
niku začalo v polovině roku 1951 a vyžádalo si i řadu obětí, způsobených
většinou právě nezvládnutím přechodu na ni. Vyškolených pilotů, schop-
ných výkonu hotovostní služby bylo první 2 až 3 roky jenom hrstka, zej-
ména pro hotovost v noci. Hotovost se tehdy držela od svítání (tj. půl
hodiny před východem slunce) až do soumraku (půl hodiny po jeho zá-
padu). Zřejmě to souviselo se snahou co nejvíce šetřit piloty nočních ho-
tovostí, kterých byla skutečně velmi málo a byli proto veleni do hotovosti
i několikrát týdně. Držel se tak zvaný překryt, kdy byly na hotovostní
stojánce piloti a letouny jak denní, tak noční hotovosti, aby byl zajištěn
okamžitý vzlet i v době střídání.

Mnoho úvah, názorů a domněnek bylo napsáno a mnoho nadávek a ob-
vinění proneseno na adresu letectva padesátých (i následných) let. Nic-
méně platí, že doba byla taková a druhá strana se s námi také nemazlila.
Obecně se však uznává, že právě připravenost našeho letectva a armády
vůbec zabránily možnosti přeměny studené války ve válku horkou. Viz
oběma stranami přiznaný pojem „Rovnováha strachu“. Nechme proto tě-
chto šedesát let starých úvah, které už nic nevyřeší ani nevrátí a ukažme
si, jak třeba vypadalo takové navedení hotovosti na cíl.

Jak hotovostní služba vypadala ? Piloti (tehdy ve dne čtyři, později ve
dne i v noci dva) do ní nastupovali půl hodiny před jejím zaujetím, kdy se
ohlásili na naváděcím sále, aby se seznámili se situací, dohodli s vedou-
cím velitelského stanoviště (VS) signály a spolupráci, bylo jim předáno
heslo „Jsem vlastní letec“ (zpočátku to byla barva signální světlice, vy-
střelované z letounu, později i kód radarového odpovídače), byli sezná-
meni s předpovědí počasí a záložními letišti, která byla v ten čas k dis-
pozici. Potom odjeli na hotovostní stojánku, oddělenou od stojánky běž-
ného provozu, kde od techniků hotovosti převzali letouny a provedli na
nich motorovou zkoušku. Navázáním spojení s VS začala jejich služba.
Hotovost se rozlišovala na hotovost č. 1, kdy letoun musel být ve vzduchu



nejpozději do 2 minut, a hotovost č. 2 s dobou vzletu do 5 minut (ta se
držela většinou v noci, takže piloti – ovšem v plné letecké výstroji - si
mohli i lehnout). Ve dne držela hotovost č. 1 jedna dvojice, druhá dvojice
byla v hotovosti č. 2, ta v případě vzletu první dvojice automaticky pře-
cházela do hotovosti č. 1. S hotovostní stojánkou bylo přímé telefonické
spojení z velitelského stanoviště. V hotovosti č. 1 seděl pilot připraven
k okamžitému nahození motoru a vzletu, tj. připoután, se zapojeným
kyslíkovým dýchačem a palubní radiostanicí na příjmu. Letoun měl sej-
muty kryty motoru, byl vybaven plným palebným průměrem střeliva do
všech zbraní, nabitým fotokulometem, naplněn kyslíkem a vzduchem
k ovládání mechanismů, elektrická síť letounu připojena k nahazovacímu
vozíku. A teď to zkuste v létě, při 27-30° C (v letounu, do kterého praží
slunce, je tak okolo 50-60°C), 5x až 6x za den po hodině, pokud není na-
řízen vzlet. Nemluvě o tom, že si nemůžete natáhnout nohy, protáhnout
se, poškrábat na zádech, cítíte, jak se vám kosti zařezávají do zadku.
Stejně v zimě, když je třeba -10 i třeba -15° a v letounu se trochu topí te-
prve za letu.

Vzdušný prostor nad republikou a v jejím okolí byl neustále, 24 hodin
denně, prohledáván radary. Ty však byly v té době stále ještě v plenkách,
ve srovnání se současnými systémy. V roce 52 – 53 to vypadalo tak, že na
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vhodném, zpravidla vyvýšeném místě byla postavena otočná anténa ra-
daru, u kterého se střídala obsluha, kterou tehdy tvořili většinou vojáci
základní služby, nebo poddůstojníci z povolání. Údaje z obrazovky ra-
daru se přenášely telefonicky na naváděcí stanoviště, takže jak obsluha
radaru, tak obsluha telefonu na sále musely mít trvale na uších sluchátka.
Tuto obsluhu na sále tvořila zpravidla děvčata, poddůstojníce z pov., tzv.
planšetistky. Ty zakreslovaly údaje z radaru na průsvitný papír, položený
na mapě – planšet. Údaje přicházely tempem asi 2x za minutu, na mapě
potom tvořily soubor na sebe navazujících úseček, které ukazovaly trať
sledovaného letounu. Pokud byly dva nebo více cílů, rozlišovaly se na zá-
kresu barevně, vlastní letoun červeně, cizí modře. Nad zákresem stál ná-
vodčí, zpravidla vycvičený důstojník, který v případě potřeby byl
oprávněn nařídit start hotovosti a byl ve stálém radiovém kontaktu se
stíhačem. Povel ke startu zněl : „Proveďte vítr !“ Po ohlášení stíhače, že
je ve vzduchu následoval pokyn : „Zmeja (kurs) ..xy°, Balkon (výška) …zz“,
na příklad Zmeja 265, Balkon 80“. Rychlost se předpokládala 600
km/hod., pokud bylo zapotřebí rychlost změnit, byl dán pokyn „Přidejte
sto, dvě stě, a pod.“ Výška se udávala ve stovkách metrů, takže povel Bal-
kon 80 znamenal výšku 8000 metrů. Úkolem návodčího bylo přivést stí-
hače na dohled cíle v poloze, vhodné k okamžitému útoku. Musel proto
brát v úvahu také výšku cíle a světelné poměry ve vzduchu (někdy je cíl
lépe vidět z přenížení, jindy z převýšení), polohu slunce vůči stíhači, aby
ten nebyl nucen útočit proti slunci, a jiné důležité faktory. Byla to práce
neobyčejně odpovědná a náročná, protože větší část navádění závisela
vlastně na představivosti návodčího a jeho zkušenostech. Hlavní část jeho
úkolu skončila hlášením stíhače : „Vidím cíl !“, ale i nadále byl návodčí po-
vinen vzdušnou situaci sledovat, být připraven třeba pomoci stíhači,
pokud by na příklad vlivem oblačnosti nebo z jiných příčin ztratil kontakt
s cílem, a nakonec musel být schopen také stíhače v případě potřeby do-
vést domů. (První patnáctky byly vybaveny pouze radiopolokompasy,
u kterých bylo obtížné určit směr k přívodné stanici nebo od stanice, po-
dléhaly rušení atd.) Prakticky jedinou výbavou návodčího pro plnění tě-
chto úkolů byly zvláštní „nůžky“, jakési logaritmické pravítko nebo ruční
počítač, umožňující zjistit třeba rozdíly rychlostí, vzdálenosti apod. pou-
hým přiložením hrotů „nůžek“ na planšet a přečíst požadovanou hod-
notu na místě styku obou nožiček.



Navádění se cvičilo velmi intenzivně několika způsoby. Jedním bylo
cvičné navádění bez startu stíhače, kdy nadřízené naváděcí stanoviště
nebo jiný kolega zadával planšetistkám polohy pomyslných cílů a návodčí
musel na základě nákresu zajistit bod střetnutí, skutečnosti bližší potom
byly cvičné přepady, plánované v průběhu letového dne, kdy návodčí vy-
užíval letounů na navigačním letu jako cílů, na které naváděl stíhače, kteří
potom útočili na cíl fotokulomety. Na závěr se hodnotila přesnost a rych-
lost navedení, plnění úkolu stíhači a výsledek střelby z fotokulometu.
Vrcholem umění stíhače i návodčího bylo navedení nad mraky nebo
v noci, v pozdějších dobách potom navedení v noci nad mraky. Některá
navádění byla i s mezinárodní účastí, kdy třeba přes naši republiku pro-
váděl navigační let letoun sovětský, německý, polský apod. K těmto cvi-
čením se jako cíle většinou používaly bombardéry Il-28, které měly
možnost setrvat ve vzduchu delší dobu.

Tohle vyprávění vypadá, jako by to byla docela zábava. No, jak pro
koho. Pokud na příklad nebyl dobře splněn úkol cvičný, mělo to vliv na
hodnocení pilota i kvalit návodčího, pro pilota to třeba znamenalo od-
dálení možnosti získat pilotní výkonnostní třídu, návodčímu to přiná-
šelo jiné nepříjemnosti a podobně. Pokud však šlo o „ostrý“ start hoto-
vosti, to znamená start proti narušiteli hranic, zbloudilému letounu,
letounu v tísni apod., mohlo nezdařené navedení mít v oněch vypjatých
dobách velmi nepříjemné důsledky. Mohlo třeba vést až k soudní dohře,
protože se to dalo kvalickovat také jako nesplnění bojového úkolu (a kdo
ví, třeba úmyslnému?). Takže pilot, který (jak po létech přiznal, že
úmyslně) nezasáhl cíl, který měl za úkol sestřelit, nebo ho nechal unik-
nout, protože v něm viděl děti, byl ve velmi vážném postavení a byl tím
při nejmenším poznamenán po celou svoji kariéru. Takže bych doporu-
čoval trochu opatrnosti při vynášení rychlých soudů nad událostmi, které
dnešní „soudci“ znají většinou z doslechu (někdy ne z druhé, ale třeba
i třetí, či čtvrté ruky).

HOTOVOST

K odlehčení předchozího vážného vyprávění bych dal k lepšímu poně-
kud nezbednější povídání na téma hotovost. Tahle událost se odehrála
již v době přece jen určitého uvolnění studené války a doznívání poně-
kud bohatýrských časů, panujících kdysi v letectvu.
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Jeden z příslušníků 8. slp, pilot (v té době už bohužel pouze bývalý)
Ťoupal, zvaný nevím proč „Pupík“, se rozhodl vstoupit do stavu manžel-
ského. Jednalo se o velmi oblíbeného, kamarádského a veselého člověka,
takže nebylo divu, že většina zejména pilotů považovala za čest zúčast-
nit se aktu na radnici Prahy 1 a zejména potom za milou povinnost při-
jít s kamarádem oslavit tento životní předěl do baru hotelu Ambassador.
I když účastníci obdrželi pozvání, bylo samozřejmostí, že pro konsumaci
nápojů platí pravidlo „každý za své“, jinak by Pupík šel do manželství se
značným dluhem. Tím však současně také padly případné limity spo-
třeby, takže záleželo výhradně na každém, jak se cítí.

Vzhledem k cenám, panujícím v tomto podniku, se někteří z nás drželi
poněkud při zdi, ale pár jedinců, kteří pobrali zrovna nějaké příplatky za
lety v mracích a v noci (za to se tehdy platilo nezdaněných 100,- Kčs za
hodinu letu, t.j. 1,66 Kčs/min., o kterých navíc manželky nevěděly, takže
12 - 15 minut už vydalo na velkého panáka i v uvedeném nóbl baru), se
rozhodlo směnit odlétané hodiny za alkohol. Nálada stoupala s klesající
hladinou alkoholu ve sklenicích a jeho stoupající hladinou v krvi, protože
na příští dny nebyl naplánován žádný letový den. Pluk měl pouze posta-
vit do denní hotovosti dva piloty. Pupík se ženil 29. dubna. Proč si to tak
přesně pamatuji, vyplyne z dalšího.

Jedním z pilotů, na které připadla následná denní hotovost jsem byl
já, druhým členem naší dvojice potom – jak jinak – můj tehdy stálý ve-
doucí Trnka (známý pod přezdívkou „Píďa“). Denní hotovost se tehdy
držela ještě systémem od svítání do soumraku. Slunce v době, o které je
řeč, vychází tak někdy ve 4,45, svítání je proto 4,15. Nástup hotovosti na
sál je proto ve 3,45, před tím si musejí hotovostní piloti dojít k dozor-
čímu pluku pro mapy a volací znaky (tyto věci se považovaly za tajné
a byly proto uchovávány u dozorčího).

Mě 2 koňaky stačily ke štěstí a tak jsem se, také vzhledem k nadchá-
zející hotovosti, odebral někdy okolo 21. hodiny z baru domů. Bydlel jsem
na Letné, do hotovosti mne vozila Tatra osmsetpětka, takže jsem musel
vstávat někdy před 3,00..

Jinak na tom byl Píďa, který bydlel na sídlišti ve Kbelích a do zaměst-
nání jezdil, jako většina tamních usedlíků, na kole. Nechtělo se mu jet
tramvají a autobusem do Kbel sám, tak se zdržel s ostatními. Pokud se
chtěli dostat do Kbel do půlnoci, kdy ještě tramvaje a autobus jakž tak



jezdily, museli ukončit radovánky někdy těsně po jedenácté, což také uči-
nili. Do té doby ovšem pár skleniček na jejich osobních účtech přibylo,
takže (podle pozdější rekonstrukce událostí) jízda tramvají probíhala po-
někud v rozporu s dopravním řádem, kde se výslovně pravilo, že z pře-
pravy jsou vyloučeny osoby podnapilé. Na př. na Invalidovně se jeden
z účastníků rozhodl, že už ho to v tramvaji nebaví, vystoupil a odmítal
vrátit se na její palubu. Přítomný velitel letky okamžitě uvážil, že základní
operační jednotkou letectva je dvojice a proto dal příkaz jejímu druhému
členovi, aby také vystoupil a o spolubojovníka se postaral. (Ti došli domů
až nějak k ránu) Píďa nastoupil do kbelského autobusu s ostatními, ale
vědom si skutečnosti, že má v kasárnách kolo a ráno hotovost, vystoupil
u kasáren, aby nejezdil zbytečně do Kbel a zpátky, to bylo logické. Stejně
logicky usoudil, že by se měl do hotovosti trochu prospat. Odebral se
proto na svobodárnu, která byla v objektu kasáren hned vedle budovy
pluku, otevřel první dveře, které se otevřít daly, obyvatelům místnosti
autoritativně přikázal, aby ho ve čtvrt na čtyři ráno vzbudili, neboť jde do
hotovosti, a okamžitě usnul. No, co jim zbývalo – vzbudili ho ve 3,15
a byli rádi, že se do rána také oni ještě trochu prospí !

S Píďou jsme se sešli u dozorčího pluku, kde jsme si byli vyzvednout
mapy a volací znaky, vyšli z kasáren a šli přes silnici k letištní věži, kde byl
také operační sál pro navádění, abychom se domluvili s vedoucím směny
jaké jsou pro ten den signály “Jsem vlastní letec“, jak a kde se budeme
hlásit na radiu po startu atd. Píďa měl zpěvnou náladu, já se ochotně při-
dal a tak náš zpěv o slepičce kropenaté drobného peří vylákal z hlubin
věže vedoucího směny, Mirka Foldynu, ještě dřív než jsme tam dorazili.

Mirek byl zkušený kozák a jeden z nejlepších návodčích, které jsem
znal. Šli jsme s Píďou celkem rovně, a i když jsme hulákali, slova písně
jsme nepletli. Mirek znal události předešlého dne a bylo mu jasné, že svě-
žejší piloty do hotovosti nesežene, nehledě k obrovskému průšvihu, který
by způsobil. I populární major Haluška věděl, že je lepší vyřešit problém
ve vlastní pravomoci, než na pluk přivolávat blesky shůry. Mirek nás peč-
livě instruoval, nechal si to zopakovat a potom prohlásil, že teď půjdeme
odtočit motorovky a potom si můžeme jít na jeho odpovědnost zdřím-
nout v hotovostní boudě do 6,00, ale potom už vše jako obvykle !

Stalo se a od 6 hodin jsme byli O.K., připraveni ke všem službám na
zemi i ve vzduchu. Alespoň jsme si to všichni mysleli. Nadešla asi desátá
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dopoledne, když tu náhle telefon : „Proveďte vítr !“, raketa, start. Předpi-
sově jsme odstartovali v časovém limitu, ohlásili se Mirkovi a ten nás
začal navádět. Vycvičeni jsme byli, ve dvojici jsme píchli mraky nahoru
a asi v 7000 m jsme v bezoblačné obloze pílili na přepad cíle, k němuž
nás Mirek neomylně vedl. Po nějaké chvíli jsme také cíl viděli. Byl to bom-
bardovací Il-28, který jsme identickovali jako sovětský, přečetli do radia
pro kontrolu trupové číslo a obdrželi rozkaz provést na letoun dvě zteče,
protože šlo o jakousi mezinárodní „trenýrovku“, jak se říkalo. (Nešlo
o trenýrky, ale nácvik a kontrolu pohotovosti a schopnosti vyřídit to
s předem neplánovaným cílem. Ani Mirek ze začátku nevěděl, že navádí
vlastně cvičně.) Sovětčík letěl odněkud z Polska přes nás a Maďarsko
domů a proto šetřil palivo, letěl v té výšce tak odhadem 280-290 km/h na
silné ručičce (ta ukazuje rychlost podle které se řídí manévrovatelnost
letounu, tenká ručička ukazuje rychlost vůči zemi), takže i naše zteče byly
poněkud dobrodružné, prováděli jsme je s rychlostí tak 370 km/h na
silné. Nějak nám to ani nepřišlo. A teď proč Pupíkova svatba musela být
29. dubna: Když jsme provedli přepad, sovětský letoun, který neznal naše
volací znaky, nám poblahopřál : „Malenkije, ja balšoj – pozdravljaju vas
s prazdnikom!“ Blahopřál nám k nadcházejícímu 1. máji ! Takže let se
nutně musel odehrát 30. dubna.

Celkem až potud bylo vše v naprostém pořádku, jak to má být. Po
ukončení úkolu jsme byli nad mraky a dostali povel odpoutat se a letět
domů. ARK (automatický radiokompas, který ukazuje směr ke stanici)
jsem měl naladěn na kbelský přívod, Mirek nám dal kurz domů asi 2850,
letěli jsme standardní rychlostí hotovosti, t.j. 600 km/h. Měl jsem jakýsi
nejasný pocit, že jsme v tom okamžiku byli někde v okolí Pardubic, takže
do Kbel by to mělo trvat tak něco okolo 9-10 minut. Ale byl to skutečně
jen pocit, člověk si podle kurzů navádění, rychlosti a času tak nějak pod-
vědomě představuje svoji polohu, ale nic jistého to není. ARK mi při kon-
trole naladění pípalo znak kbelského přívodu, tak jsem se držel ve dvojici
s Píďou a užíval si krásného nebe a klidného letu nad mraky (a vidiny ale-
spoň 80,- Kčs příplatku za let za ztížených povětrnostních podmínek).
Minulo asi 10 minut, ARK mi přepadlo na 1800, ale Píďa letí dál. Pře-
kontroloval jsem ladění, zacvakal radiem na Píďu a ukazuji mu, že už jsme
za stanicí. Ukázal mi, že podle něj je všechno v pořádku (na radiu jsme ra-
ději moc nemluvili), že má naladěno ARK a ať se nestarám. Je vedoucí –



tak jsem se nestaral ! Za chvíli však i na Píďu přišly t.zv. „charakteristické
pohyby“, svědčíci o ztrátě orientace, kdy se pilot v kabině začne jaksi
vrtět, kontrolovat naladění ARK, kontrolovat znaky a frekvence přívodu,
sesouhlasovat kompas atd. Tak uplynula zase nějaká chvíle a když už jsem
navzdory subordinaci chtěl na vlastní triko převzít vedení, protože jsem
měl oprávněný dojem že cosi není v pořádku, zařvalo na nás radio: „Točte
okamžitě o stoosmdesát doleva !“ Píďa to poslušně zlomil. Následoval povel
„Zvyšte na maximál !“, t.j. na 1000 km/h. V ten moment tomu Píďa nasa-
dil korunu, když se otázal : „Máme zahodit baky (přídavné nádrže, se kte-
rými nešlo a ani se nesmělo takovou rychlost docílit) ?“ Ozval se zoufalý hlas:
„Nezahazovat, pokračujte maximálkou s bakama!“ a začalo navádění. Mirek
nás předpisově dovedl až na začátek zatáčky na přistávací kurs, mraky
jsme píchli dolů jednotlivě.

Přistáli jsme, zarolovali zpátky na hotovostní stojánku a už vidíme jak
tam stojí „uvítací výbor“ : velitel letky, velitel pluku, letovod pluku, leto-
vod velitelského stanoviště a možná ještě někdo, už nevím. Sláva to byla
prostě veliká. Následoval výslech, ze kterého vyplynulo, že jsme narušili
hranice NDR a kdyby nás nevrátili, že jsme letěli snad až do Berlína. Píďa
tvrdil, že měl ARK naladěno, ručička mu nepřepadla – tak letěl, nikdo
nám přece nic neříkal. To bylo zase trochu na Mirka, který se spolehl, že
když nám dá kurz domů, tak dvěma zkušeným borcům nemusí už dál na-
povídat. Hájil se, že v rámci hlášení o úspěšném navedení, hlášení tru-
pového čísla a já nevím čeho ještě co musel reportovat „vejš“, nějak neměl
čas sledovat ještě zákres. Jakmile zákres viděl že hned zasáhl ! No, dalším
vyšetřováním se ukázalo, že Píďa měl naladěnu jakousi německou sta-
nici, která se jen o pár kilocyklů frekvenčně lišila od kbelského přívodu,
ze kterého proto slyšel pípat správnou značku. Spolehl na ARK a nevěřil
tomu, co mu ukazuji, když přece značku slyší, což ovšem před přítom-
nými neinzeroval. Trval na svém, že letěl na ARK a značku přívodu sly-
šel. Já byl zticha, jaksi mně nepříslušelo mísit se do hovoru, když mluví
dospělí, a nebudu přece dělat chytrého, že já měl naladěno líp. Na radiu
nikdo nic nemohl slyšet, s Píďou jsme si jen ukazovali.

Nakonec to nějak uzavřeli s tím, že Enderáci si nestěžovali, možná
o tom ani nevěděli a kdo ví, zda jsme za hranicí vůbec byli. Že německá
stanice stahuje kbelský přívod se snad také vědělo, já prohlásil, že jsem
držel skupinu a o ARK se nějak moc nestaral, Mirek vysvětlil, že má jen
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jedny oči a když měl hovor s nadřízenými, že nemohl sledovat zákres, na-
konec kurs domů nám dal. On asi i velitel pluku věděl své a raději to ne-
rozmazával A tak jsme z toho všichni nějak vybruslili, nám nakonec
přibyla asi stovka na dlaň, takže to byl rentabilní podnik. Jak to vysvět-
lili nahoru nevím, ale vzhledem k fůře zaangažovaných se viníka najít ne-
podařilo. Jenom já v skrytu duše vím, že vedoucí budil místama až příliš
klidný dojem. On vliv výšky se zbytkovým alkoholem vykoná své. Já na
tom byl díky dřívějšímu odchodu z večírku o něco lépe. Svoje závěry jsem
si ale do budoucna z toho udělal.

HOTOVOST 2

Tenhle příběh mám z „druhé ruky“, nebyl jsem jeho svědkem, ale těch
„druhých rukou“ bylo několik, tak na tom asi něco bude, i když jednot-
livá podání se poněkud v detailech liší.

Byla první půlka padesátých let a bylo léto, horké léto, prostě léto jak
má být. Z první půlky věty lze usoudit na mezinárodní situaci té doby
a důraz, jaký se kladl na nesmlouvavý a důsledný výkon služby letecké
hotovosti, která se držela 24 hodin denně na letištích v blízkosti státních
hranic. Tohle všechno mělo v těch dobách jaksi svoje opodstatnění, na-
rušování vzdušné hranice a provokace z druhé strany byly na denním po-
řádku, k tomu třeba i civilní linky, nedodržující určené koridory, které
bylo nutno vést ke kázni, balony ohrožující bezpečnost letů atd. Hoto-
vost vzlétala i několikrát denně. Z druhé půlky věty vyplývá, jaké byly
podmínky výkonu této služby, kdy piloti v hotovosti č. 1 (vzlet do 2 minut
po obdržení rozkazu) museli sedět v kabině, se zapnutým radiem, při-
poutáni bezpečnostními pásy a byli vydáni na milost pražícímu slunci.
Teplota v kabině přesahovala 50-600 C a pokud pilot neopatrně hnul hla-
vou, mohl se docela slušně spálit o rozpálenou ramenní přezku padáku.

Jakmile vzlétl letoun z hotovosti č. 1, okamžitě musel jít „do jedničky“
pilot dalšího letounu (z hotovosti č. 2) pro případ, že by se objevil jiný cíl
nebo kolega potřeboval pomoc. Připravenost hotovosti a výkon této
služby také pochopitelně velitelé kontrolovali (už ve vlastním zájmu –
kdyby něco neklapalo, měli by z toho velké popotahování i oni), takže
běda kdyby hotovost neodstartovala v limitu..



Mezi prostředky pro podporu hotovosti patřila mimo cisterny s pali-
vem a vyprošťováku také hasičská cisterna s vodou a případně pěnotvor-
ným prostředkem, který se přimíchával do vody při hašení. A v dobách,
kdy zatím nebyly postaveny ani hotovostní baráky, se k tomu v letních
měsících přistavovala ještě cisterna s vodou na mytí rukou, příborů a také
zejména na polévání rozpáleného betonu hotovostní stojánky, což mělo
trochu přispět ke zlepšení podmínek. Tato cisterna měla nahoře dva velké
otvory o průměru tak asi 70 cm, přikrývané víky na pantech. Tolik vý-
chozí situace.

A teď co se odehrálo. Hotovost se právě po hodině, strávené v rozpá-
lené kabině, vystřídala a potem promáčení a horkem zničení piloti svlékli
kombinézu a celkem proti všem pravidlům vlezli do cisterny, aby se na
chvíli osvěžili, radostně halekajíce. Takhle ovšem hotovost č. 2 zrovna
vypadat neměla. V ten moment snad měl jet kolem někdo z velitelů pluku
či dokonce divize, prostě někdo, kdo měl pravomoc zvednout hotovost.
Zlomyslně vyrazil k nejbližšímu telefonu a nařídil start hotovosti. Jak se
mu povedlo nechat odstartovat piloty ze „dvojky“ nějak nemůžu pocho-
pit, možná se mi to doneslo nějak zkresleně. Ústní podání praví, že v ten
moment museli pochopitelně hoši z cisterny fofrem ven. Na nějaké ustro-
jování nebyl zrovna čas, když neměl být průšvih, eroplány nastartovali
mechanici, zatím co piloti se horko těžko soukali z cisterny a v časové
tísni se vrhli do letounů tak jak byli, t.j. v mokrých trenýrkách, a odstar-
tovali. Vzhledem k tomu, že se ohlásili včas, vypočítal si dotyčný šéf, nebo
to dokonce viděl, že těžko měli čas se nějak převlékat do výstroje a tak jim
dal příkaz vystoupat asi na 8 000 m (kde v ten moment muselo být venku
tak okolo – 300 C a v kabině ne moc nad nulou), a tam je nechal chvíli po-
letovat až jim začaly drkotat zuby. Byli rádi, když mohli přistát ! Jenže je
těžko mohl někdo popotahovat, limit ke startu dodrželi a dotyčný velitel
se nakonec vlastně také přesvědčil o jejich akceschopnosti. I aktéři to pře-
žili ve zdraví a tak se to snad dál už moc neřešilo, jenom se to tradovalo
jako výstraha budoucím, že ani „ve dvojce“ se netrpějí žádné „lehy“. Věř,
kdo můžeš !

No, tehdy se na palivo ještě tak moc nekoukalo, důležitá byla ostraha
hranic, takže možné to je.

K tomu přidám historku, kterou mám z první ruky, to jest, přímo jsem
ji viděl.



Tehdy byli, jednak v souvislosti se zaváděním letounů MiG-15 a vůbec
jako určitý „nenápadný“ dozor nad armádou svých spojenců, u útvarů le-
tectva usídleni sovětští poradci. Ti v podstatě velet nesměli, ale každý si
jejich pokynů náležitě vážil a snažil se vyhovět ze všech sil. Poradci dostali
k dispozici auta, tehdy většinou to, co bylo. Obvykle to byla Škoda Sedan,
někde dostal poradce dokonce Tatru 8 (avtomobil s chvostikom). Pro po-
jíždění po letišti však zpravidla používali poradci to, co bylo k mání pro
různé funkcionáře, což ještě tehdy byla auta trofejní a po válce „pozůs-
talá“. Jeden z poradců dostal pro jízdy po letišti ten den vůz Dodge, zvaný
„dodžka“. Poradce přijel na letový den, vůz nechal na stojánce, pohovo-
řil si tam s personálem a šel se podívat také na hotovostní stojánku, po-
chopitelně pěšky. Velitel hotovosti mu předal hlášení (i když vlastně
nemusel) a poradce, který měl v popisu práce také mít trochu přehled
o osobním životě jednotlivých pilotů, se snažil navázat společenskou kon-
verzaci. Věděl, že dotyčnému se nedávno narodila dcera. I pravil cosi
v tom směru : „Nu vot, tavarišč, i kak tvaja dóčka?“ Znalosti ruštiny se
u většiny z nás tehdy omezovaly na leteckou korespondenci v ruštině
a schopnost přečíst „azbucké“ nápisy u jednotlivých přístrojů a spínačů,
takže každý sice věděl, co je to „pricel“, „oružije“, „sbros bakov“ a pod., ale
jinak jsme toho moc neuměli. Co jsme se naučili ve škole jsme v návalu
nutnosti rychle vsáknout jiné a podstatnější vědomosti poněkud za-
pomněli. Náš člověk proto zaslechl slovo „dočka“ a pochopil to tak, že po-
radce chce přivolat auto. Místo odpovědi se proto postavil směrem ke
stojánce a za různého mávání rukama vyřvával: „Dodčká, dodčká!“ Poradce
se zatvářil nad tou odpovědí poněkud zmateně, ale potom mávl rukou,
nasedl do přispěchavší Dodge a odjel. Se společenskou konverzací pro-
stě neuspěl.

JAK A ZA CO JSEM BYL ZAVŘENEJ
(aneb jak je dobré býti vedoucím)

Musím se přiznat a vyzpovídat jak došlo k tomu, že já, přece takový zá-
konů dbalý voják, jsem vyfasoval „důstojnickou basu“.

S mým vedoucím jsme prováděli nějaký úkol ve dvojici nad mraky. Jaké
to bylo cvičení není pro příběh důležité. Skončili jsme úkol, doletěli na
dálnou (odborně řečeno nad vzdálenou přívodní radiostanici), provedli
rozpočtový úhel (tj. odlet od dálné kurzem, který vás po přesně určeném
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čase přivede do bodu začátku na přistávací kurz), a dali si rozchod.
Vedoucí začal točit zatáčku na přistávací, já podle předpisu letěl ještě

30 vteřin a točil na přistávací kurz také. Vzdálenost mezi námi měla proto
být 60 vteřin. Vysunul jsem podvozek a malé klapky, ohlásil, že jsem „na
přistávacím, podvozek vysunut“ a začal klesat 25 m/sec do 2000 m, tam
jsem vertikální rychlost snížil do 1000m na 15 m/sec, potom 5 m/sec do
500 m atd. jak to má být. Přiznám, že radiovou korespondenci, pokud se
netýkala mne, jsem příliš nesledoval. Mraky jsem píchnul asi na výšce
400 m a jak tak koukám, vidím vpravo na úrovni tak asi 150 m druhý
eroplán. Říkal jsem si kde se tam kdo bere, když se létá za ztížených po-
větrnostních podmínek a nikdo nic neříkal o tom, že by někdo plnil úkol
na malé výšce pod mraky. To ale člověku jen tak blýskne hlavou, důležité
je držet přístroje a koukat aby viděl přistávací dráhu. Přistál jsem, vyjel
z dráhy, chvíli za mnou hlásil někdo také že opouští dráhu. Zarazilo mne,
že podle indexu (volacího čísla) to byl můj vedoucí, který měl správně
přistát minutu přede mnou a byl proto asi v tom letounu, který jsem viděl
po vypadnutí z mraků. Takže průšvih, někde jsme byli v mraku dost těsně
vedle sebe.

Zajeli jsme na stojánku a než jsme to stačili nějak probrat, už tam byl
velitel letky Jarda Šrámek a začal vyslýchat, kdo za to může. Na sestupu
jsem držel hodnoty podle svého nejlepšího svědomí. Neříkám, že napro-
sto bez odchylek, to se vždycky stoprocentně povede málokomu, ale řekl
bych, že určitě v mezích ne-li výtečného, tak alespoň dobrého hodnocení.
Tady se ovšem ukázalo, jak je v takové situaci dobré býti vedoucím. Ten
to udělal všechno určitě správně, za všechno může číslo, tedy já. I vyfa-
soval jsem přes sobotu odpoledne a neděli důstojnické domácí vězení
s plnou parádou, uvedením v rozkaze atd. Co k tomuto kroku Jardu vedlo,
nevím. Snad je někdy dobré poněkud srazit hřebínek pilotovi, který si
myslí, že už všechno umí, ale to já opravdu nikdy nebyl. Pokud jsem kdy
blbnul, tak přece jenom vždy s určitým rozmyslem. Ale stalo se! Sklapnul
jsem kufry a hubu a seděl doma. A zpytoval svědomí, protože jsem se
přece jenom cítil poněkud ublíženě.

Za pilotní chybu, pokud nejde vysloveně o nekázeň se většinou ne-
trestá. To se rozebere pěkně před ostatními, aby všichni věděli jak k prob-
lému došlo, kde byla chyba a vyvarovali se podobné situace, nebo aby se
řeklo jak v takém případě postupovat. Není to pro hříšníka příjemná zá-



ležitost, ale patří to k věci. I kdybych chybu udělal, zavírat za to mi při-
padalo poněkud nefér. A tak jsem celou neděli seděl a počítal.

Vnesme proto do situace trochu matematiky:

Výchozí hodnoty :
Sestup z výšky 4500 m vzdálenost mezi letouny 1 min. při V=400 km/h 6600 m

při V=350 km/h 5800 m
Doba sestupu při dodržení schematu sestupu 4500 – 2000 25 m/sec 100 sec

2000 – 1000 15 m/sec 66 sec
1000 – 250 průměr 5 m/sec 150 sec

celková doba trvání sestupu 316 sec

Uvažujme vzdálenost mezi letouny na sestupu 6 km = 6000 m
Zadání: Jak rychle musím letět, abych za 316 sec ulétl 6000m 6000 : 316 = 19 m/sec

19 m/sec = 68,4 km/hod Připusťme drobné nepřesnosti a stanovme V=65 km/hod

Z toho vidíme, že bych musel zvýšit rychlost letu na sestupu o 65
km/hod. nebo více, abych v čase, který byl na sestupu k dispozici, ve-
doucího dolétl nebo dokonce předlétl. Normy hodnocení pro držení rych-
losti podle požadavků letové osnovy pro MiG-15 byly :
+-10 km/hod výtečně, +-15 -20 km/hod dobře, +- 30 km/hod vyhovující

Úmyslně přeženu, nesmím zase být moc domýšlivý, ale nevyhovující
hodnocení jsem za sestup přes mraky, ba ani v jiných disciplinách kde zá-
leželo na dodržení rychlosti, nikdy neměl. Abych držel rychlost o 65
km/hod vyšší než stanovenou, to by mne snad museli pro nezpůsobilost
vyhodit, to by lépe udržel i úplný blbec.

Takže si myslím, že chybka musela být někde jinde. Abych si tak moc
nefandil, tak řekněme, že opravdu bych překročil rychlost o 30 km/hod.
Zbývá však vysvětlit, kde bylo těch zbývajících 35 km/hod?

Já mám dojem, že chybovat může každý, teda i vedoucí. Že bychom ale
oba letěli v rozmezí s bídou vyhovujícího hodnocení, to snad také ne. Tro-
chu by mohlo pomoci, kdybychom uvážili ještě jinou možnost, t.j. pro-
dloužení dráhy letu jednoho z letounů, v tomto případě nutně vedoucího.
On člověk v mraku vždycky neletí úplně podle pravítka. Musí sledovat
současně mnoho údajů, minimálně: horizont, rychloměr, variometr,
kompas, ARK, výškoměr. Proto se sestup málokdy obejde bez drobných
oprav kurzu. Pro výtečné držení kurzu se připouštěla odchylka 1-2
stupňů. Tu mohl na sestupu způsobit i vítr, takže když jste drželi ARK
na 0, mohl se kurz za chvíli odchýlit o ty 2 stupně i více. Recept na opravu
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chyby zněl : Zdvojnásobit chybu a až bude kompas i ARK ukazovat stej-
nou odchylku od ideální hodnoty – srovnat. Když si to namalujete, uvi-
díte že se tím dráha letu prodlužuje. A teď to dejte dohromady: první
letoun drží trochu menší rychlost a dorovnává během těch 5 minut ně-
kolikrát kurz, zatím co druhý letoun letí o něco rychleji a opravuje méně
odchylek, nebo jsou odchylky menší. To už by mohlo v určitém případě si-
tuaci trochu vysvětlitr, i když to by byla obzvláštní smůla. Nezapo-
meňme, že já viděl vedoucí letoun v prostoru někde těsně před dálnou
asi 150 m vpravo od přistávací osy, což je, vyjádřeno ve stupních kurzu,
odchylka dost značná. Aby to stihl opravit do průletu dálné, mohl ve-
doucí v poslední fázi laborovat i rychlostí.

Závěrem bych proto řekl, že jsme v tom nějakým způsobem museli mít
prsty oba a je jedno dohadovat se kdo více či méně. Abych to tehdy roz-
mazával a snažil se do toho zatáhnout i vedoucího, to se zase mezi piloty
a kamarády nedělá. Nakonec pravidlo č. 1 říká, že „Velitel má vždycky
pravdu“, pravidlo č.2 potom stanoví, že „Není-li tomu tak, platí pravidlo
č.1“! Takže když vrchnost rozhodne, staň se! Řešit to však domácím vě-
zením a navíc pouze jednoho z účastníků, to mi musí Jarda prominout,
tady se dopustil dost značné nespravedlnosti. Co ho k tomu vedlo – ví
bůh. Tenkrát mne to chvíli mrzelo, ale nakonec trest byl po nějaké době
zahlazen, Jardu jsem dál uznával že něco umí a „čas všechny rány zhojí“.
S Jardou jsme dávno kamarádi a tuhle situaci už neřešíme. Ale alespoň
jste se seznámili s tím, co všechno se může přihodit a jaké maličkosti
mohou někdy rozhodnout. Pravda je, že jsme se v tom mraku mohli sťuk-
nout, nebo od toho alespoň nebylo daleko.

KOUZLO A PROBLÉMY VÝŠKOVÝCH LETŮ

Citius, Altius, Fortius Rychleji, Výše, Silněji
Olympijské heslo by se dalo s úspěchem aplikovat i na létání. Od sa-

mého vzletu prvního eroplánu je vlastně skoro všechen důmysl a úsilí
konstruktérů, výrobců i uživatelů zaměřeno na to, aby každý další letoun
vykazoval lepší výkony než jeho předchůdci. Pokud byl před stoletím
(1909) světovým úspěchem Blériotův přelet La Manche (35 km) a u nás
o dva roky později Kašparův let z Pardubic do Prahy (121 km), před
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nějakými osmdesáti léty (1927) Lindberghův přelet Atlantiku (5800 km),
dnešní letouny jsou schopny bez mezipřistání obletět zeměkouli, při ně-
kterých pokusech dokonce bez doplnění paliva za letu.

Pokud jde o rychlost, tak pokud vím před 2. SV držel rychlostní rekord
(755 km/h) Wendel na letounu označeném z propagačních důvodů jako
Me-209. (Pro letouny s pístovým motorem tento rekord vydržel až do
roku 69) Ještě za války byly krátkou neocciální episodou ve vývoji re-
kordu výkony proudového Me-262 (okolo 900 km/h), aby již 14. 9. 1947
„Chuck“ Yeager na pokusném letounu Bell-X 1 poprvé překonal rychlost
zvuku M 1. Za šest let, v roce 1953, už letěl Crossceld přes 2 M a 27. 9. 56
překonal Apt rychlost M 3 (M=3.2), ale vlastní chybou se následně zabil.
Éro za to nemohlo. Dnes už se pomalu ani neví, kdo nebo co létá nej-
rychleji. Začíná to být záležitostí spíše materiálů než konstrukce.

2. SV přispěla k zvyšování dostupu letounů, protože kdo byl výše, tak
na něj nepřítel nemohl. Ve válce v Koreji v padesátých létech už se celkem
běžně létalo ve výškách nad 12000 m, t.j ve stratosféře. 7. 9. 56 potom
Američan Kincheloe (occiálně jako první na světě) překonal výšku
35000 m výkonem 38376 m.

Když se budeme zabývat silou, tady mohou být kriteria různá. Řekl
bych však, že jde z tohoto hlediska hlavně o náklad. Pro nás asi nejzná-
mější bude populární B-17 (poprvé vzlétla 1935, poslední stažena ze
služby Coast Guard v říjnu 1959). Ta unesla 3600kg na vzdálenost okolo
600 km, na větší bvzdálenost (vzhledem k váze nutného paliva) už jenom
asi 2000 kg. To dnes unesou i letouny považované za stíhací, případně
bitevní. B-32 unese asi 9000 kg na vzdálenost kolika tisíc km. O vyslo-
veně nákladních eroplánech nemluvě – taková An-225 Mria unese až 250
tun.

To všechno jenom tak pro srovnání, to nejlepší si dnes už beztak každý
stát nechává pro sebe. V nadpisu jsem slíbil povídání o výškových letech.
Vážené příznivce však prosím, aby si uvědomili, že mohu a chci vyprávět
pouze o tom, co znám z vlastní zkušenosti, která dneska však sahá, bo-
hužel, nějakých 35-40 let zpátky. Jako dlouholetý pilot letounů MiG-15,
Mig-15bis a Mig17 mohu mluvit pouze o mých osobních zážitcích a zku-
šenostech získaných v dobách padesátých a šedesátých let. Jak se tyto
záležitosti tehdy jevily pilotovi těchto letounů ?

Prototyp patnáctky odstartoval poprvé v prosinci 1947, první seriový



letoun potom o rok později. Od roku 1949 byly patnáctkami vybavovány
první sovětské letecké pluky. Bojového křtu se letounu dostalo v roce
1950 v korejské válce, kde zprvu dominoval na nebi a teprve následně byl
dostižen výkony letounů F-86 Sabre. Výhodou patnáctky byla právě vy-
soká stoupavost a dostup až 15000m. Výcviku pilotů v létání ve velkých
výškách byla proto i u nás, kteří jsme patnáctku dostali jako první ze
států pozdější Varšavské smlouvy v roce 1951, věnována značná pozor-
nost. Za pilota, vycvičeného pro alespoň základní bojové použití, se po-
važoval ten, kdo absolvoval (mimo jiné) výcvik ve slétanosti dvojice na
výšce 12000 m.

Takže něco o výcviku v létání v takových (a větších) výškách. Úvodem
pár takových zdánlivě zbytečných technických záležitostí.

Především každý snad už dneska ví, že se zvětšující se výškou ubývá
ve vzduchu kyslíku. Běžný turista to pozná třeba už i u nás (vlastně dnes
už u sousedů) při výstupu, nebo výjezdu na Skalnaté pleso nebo Lom-
nický štít. Drobátko více se zadýcháváme a déle nám trvá než popadneme
dech. Od určité výšky už běžný jedinec není schopen nějakého většího
fyzického výkonu, protože to prostě „neudýchá“. Pomiňme nějaké ty ho-
rolezce, kteří se ovšem musí na větší výšky nejdříve nějakou tu chvíli
adaptovat. Proto každý, kdo chce na výšce přežít a být schopen nějakého
výkonu, musí si vzít s sebou nějakou zásobu kyslíku. V patnáctce zásobu
kyslíku představovaly 2 tlakové láhve o celkovém objemu 6 litrů a tlakem
150 atmosfér, t.j. 900 litrů. K tomu ještě zásoba 1,1 litru v sedačce pa-
dáku pro případ opuštění letounu ve velké výšce. O nutnosti používat
kyslík, o které nebyli někteří sebevědomí borci tak zcela přesvědčeni, nás
celkem názorně přesvědčili v tehdejším (a možná i dnešním - stále se tak
ještě jmenuje?) Ústavu leteckého zdravotnictví pomocí t.zv. barokomory.
To byl takový ocelový válec s vnitřním průměrem tak asi 2 m, do kterého
se vešlo asi 6 lidí a ze kterého bylo možno odčerpávat a zpětně napouš-
tět vzduch. Uvnitř byl válec vybaven kyslíkovým systémem s dýchacími
maskami, podobnými těm v letounu. Pokus vyhlížel tak, že nás usadili
společně s lékařem uvnitř komory s nasazenými kyslíkovými maskami.
Potom se odčerpával vzduch až na hodnotu, odpovídající tlaku ve výšce
7000 m. Následně jsme každý dostali tužku a psací podložku s papírem
a poměrně jednoduchým úkolem odečítat postupně od 100 po 7 dolů,
nakonec se podepsat. Začít jsme měli na daný pokyn po sejmutí kyslí-



plk. let. v.v Míťa „Mike“ MILOTA

kové masky. Sundali jsme si masku, doktor zavelel, že máme začít a my
jsme teda počítali. Někam ke třicítce to ještě šlo, potom už někteří začali
dělat chyby a případný podpis se v některých případech dost lišil od na-
šeho běžného podpisu. Než jsme to probrali, začali někteří z nás ztrácet
vědomí. Nasazením masky se během jednoho či dvou nádechů všechno
vrátilo do normálu.

Další záležitostí je teplota. Podle tak zvané Mezinárodní standardní
atmosféry se uvažuje, že teplota vzduchu na hladině moře je 150 C a ply-
nule klesá na každých 1000 m o 6,50 C až do výšky 11000 m, kdy už je
stále mínus 56,50 C.(Za těchto podmínek leží 00 C někde ve výšce okolo
2500 m !)

Vážným problémem je také tlak vzduchu. Jeho hodnota se uvažuje na
hladině moře 1013,2 hPa (hektopascalu), t.j. podle starších zvyků 760
mm rtuťového sloupce. S výškou tlak klesá přibližně o 1300 Pa na 100 m,
ale s přibývající výškou méně. Poloviční tlak než je na hladině moře je
někde ve výšce okolo 5500 m. Ve výšce 11000 m je tlak ani ne třetinový,
na hranici troposféry potom asi 260 hPa, t.j. pouhá čtvrtina.

Z uvedeného vyplývá několik problémů. Letoun drží ve vzduchu vztlak,
který je závislý jednak na rychlosti a jednak na hustotě vzduchu. Když
klesá hustota vzduchu, musí letoun nutně zvyšovat rychlost, pokud má
být výsledný vztlak stejný. Na patnáctce se rychlost, potřebná k mané-
vrování (na které závisí vztlak), zobrazovala na rychloměru jako údaj sil-
nější ručičky, rychlost vůči zemi (vzrůstající s výškou pokud byl údaj na
silné ručičce neměnný) ukazovala ručička tenká. Rychlost na stoupání se
udržovala 610-620 km/h na tenké, zatím co údaj silnější ručičky s výškou
klesal. Na každých 1000 m nastoupané výšky se muselo přidat 10 km/h
na tenké (od 7000 m 20 km/h), t.j. v 10000 m už byla na tenké hodnota
asi 740 km/h. (S MiG-17f to bylo trochu jednodušší. Tam se při stoupání
s forsáží držela rychlost na tenké stále 1000 km/h až do 10000 m, doba
stoupání byla něco přes 2 a půl minuty. Výš jsem se sedmnáctkou nebyl
– nebylo mi dopřáno.) Na dostupu, t.j. ve výšce 15000 m pro Mig-15
a 15500 m pro MiG-15bis už silná ručička ukazovala tak 310 km/h, t.j.
rychlost manévrovací, při které jsou ještě všechna kormidla plně účinná.
Na tenké už byla rychlost asi 800 km/h. Když trochu odbočím, tak jeden
z důvodů, proč dopravní letouny na delší tratě létají ve velkých výškách,
je právě to, že ve velké výšce rychlost proti zemi při stejných manévro-



vacích poměrech roste a šetří se palivo.
Další problém s výškou je ten, že s výškou klesá také teplota a v dů-

sledku součtu vlivů tlaku a teploty se snižuje rychlost zvuku, na které zá-
visí t.zv. Machovo číslo (poměr rychlosti letu k rychlosti zvuku ; při M=1
je rychlost letu rovná rychlosti zvuku). Dosáhnout rychlosti M=1 je ve
velké výšce snadnější. Z toho ovšem mohou vzniknout problémy s ovla-
datelností letounu, zejména při klesání můžete mít na machmetru jed-
ničku ani se nenadějete, zatím co patnáctka měla dovolenu rychlost 0,91
(bis 0,93, MiG-17 1,03) Macha. Překročení této rychlosti mohlo mít
vzhledem ke vzniku, umístění a posunu rázových vln případně dost
špatné následky.

Výše uvedené záležitosti jsou, jak už bylo řečeno, spíše technického
rázu. Jejich řešení spočívalo v hermetizaci, tlakování a vyhřívání kabiny.
Všechny prostupy různých vedení a pák v kabině byly pečlivě utěsněny.
Pohyblivá část překrytu kabiny se potom utěsňovala gumovou hadicí, ve-
denou po celém jejím obvodu, která se dala otočením kohoutu vlevo vedle
sedačky piloty nafouknout. Dalším otáčením kohoutu se do kabiny do-
dával přetlak, který byl udržován na hodnotě o 0,3 atm. vyšší než tlak
venku. Tento tlak se bral z první spalovací komory motoru, do které byl
hnán kompresorem motoru a tak i při stlačování ohříván. Do kabiny byl
přiváděn děrovanou trubicí u okraje překrytu, takže jeho teplota vyhří-
vala kabinu a současně bránila zamrzání skla kabiny zevnitř. (Při delším
pobytu ve výšce to ovšem bylo houby platné, natolik se kabina nevyhřála
a dýcháním vzniklá pára se na bočním překrytu srážela. Když se chtěl
jeden podívat bokem, musel někdy být – jak to jeden kolega decnoval –
jako myška hrabalka a jinovatku trochu oškrábat. Čelní sklo nezamrzalo
nikdy.) Kabina byla větrána ventilačním otvorem vpravo nahoře, kterým
až do výšky zhruba 2500m šel do kabiny venkovní vzduch. Nad tuto
výšku se ventilačka automaticky postupně přivírala a vznikal řečený pře-
tlak, měřený tlakoměrem nad pravým pultem kabiny. Druhá část tohoto
přístroje ukazovala, jaké výšce odpovídá tlak v kabině. Při uvedeném pře-
tlaku byl v kabině tlak odpovídající přibližně polovině skutečné výšky
letu.

Kyslíková výbava letounu chránila pilota před vlivem výšky. Na kyslí-
kový systém letounu se hadicí připojila nejprve zásoba v sedačce padáku,
kterou však v tomto případě kyslík pouze procházel. (Nouzová zásoba se
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otevírala teprve násilným rozpojením hadice, např. při vystřelení se pi-
lota z letounu) Na padákovou hadici se potom připojil dýchač, upevni-
telný na kuklu radia. Pokud si pilot nasadil dýchač a otevřel přívod
kyslíku, systém mu při každém nádechu přidal do vzduchu určitou dávku
kyslíku, potřebnou v dané výšce. Vzhledem k tomu, že kyslík není nijak
cítit, byla funkce tohoto systému signalizována otevíráním a zavíráním
dvou otvorů na přístroji, umístěném vlevo v horní části palubní desky.
Pro nouzové případy nebo pro boj, kdy se předpokládá větší spotřeba kys-
líku, bylo možno otevřít přívod na trvalou dodávku. Segmenty signali-
zace zůstávaly v takovém případě trvale otevřeny.

Technicky bylo teda těmito systémy vše vyřešeno zdánlivě bez prob-
lémů. Bohužel tady do hry vstupuje také fyzický systém pilota. Tělo a zej-
ména mozek udržuje v „provozu“ průtok krve. V té jsou, mimo jiné, také
rozpuštěny plyny, zejména kyslík. Že tyto plyny netvoří v krvi bubliny
zajišťuje atmosferický tlak (viz láhev sodovky, ve které je rozpuštěn kys-
ličník uhličitý – bubliny se začnou tvořit až po otevření láhve, kdy přetlak
v láhvi zmizí). Při snížení atmosferického tlaku pod určitou mez nastoupí
podobný efekt – plyny se začnou rozpínat a tvořit v krvi bublinky, které
mohou působit ochrnutí svalů a jinou neplechu. (Něco podobného
mohou zažít potápěči při rychlém vynoření z hloubky – v krvi je vlivem
zvýšeného tlaku pod vodou rozpuštěno více plynů, které se při rychlém
vynoření uvolní) Až do výšky tak asi 10000 m to ještě jde i bez přetlaku.
Nad tuto výšku, pokud bylo v kabině letounu vše v pořádku, držel přetlak
krevní plyny na uzdě. Horší situace by nastala, pokud by došlo k poruše
hermetizace kabiny ve výškách větších. Je třeba si uvědomit, že jsme na
výšku (třeba i na dostup) létali většinou pouze v lehké pilotní kombinéze,
přetlakové oděvy nebo dokonce skafandry nebyly a systém letounu s nimi
ani nepočítal. Připočítáme-li k tomu, že nad výšku 11000 m se uvažuje
venkovní teplota okolo – 550 C, nastala by při poruše hermetizace či do-
konce upadnutí či prostřelení kabiny dost zajímavá situace. Při jejím ře-
šení střemhlavým letem by asi vznikl problém řiditelnosti vlivem
rázových vln, při použití vystřelovacího sedadla by pilot asi značně pro-
mrzl i bez otevíraní padáku, pokud by vydržel tepelný šok. Tyto prob-
lémy jsme si však nějak nepřipouštěli a také si nevzpomínám, že by někdy
v praxi vznikly.

Byla tady ale i jiné záležitosti, ne tak zásadní, ale mnohdy dosti vý-



znamné. Hlava, jak známo, má několik dutin, spojených s vnějším světem
– jak mi vysvětlovali – zejména Eustachovou trubicí. Při stoupání a s tím
souvisejícím pozvolném klesání atmosferického tlaku se s tím tyto du-
tiny a zejména uši vyrovnají celkem snadno, můžete třeba slyšet jakési
„lupání“, možná krátkodobé „zatočení hlavy, ale nic se neděje, tlak se vy-
rovná. Při klesání, zejména prudším, funguje v hlavě jakýsi jednosměrný
ventil, který do určité míry brání, nebo řekněme brzdí zpětné „natlako-
vání“ dutin. Ušní bubínky se prohýbají dovnitř, což je někdy bolestivá zá-
ležitost, čelní dutina vysílá pocit jako by vám někdo stahoval hlavu ve
svěráku apod. Do určité míry tato věci závisejí na fyzické stavbě jednot-
livce, jeho treningu, znalostech jak si s obtížemi poradit a někdy také na
momentálním zdravotním stavu. Běžně se s tím člověk vypořádá zahý-
báním spodní čelisti do stran (vypadá při tom jako blbec, ale funguje to)
průchod se uvolní, v závažnějších případech pomáhá silné fouknutí do
prsty zmačknutého nosu. Hodně prudké klesání však může paradoxně
působit příznivě – jednou otevřené vyrovnávací cesty zůstávají otevřené,
nestačí se zavřít, tlak vniká do dutin plynule a nic se neděje. Věc mohou
ale neuvěřitelně zkomplikovat zdánlivé maličkosti. Pro běžného jedince
může být rýma, zvláště když není nijak silná, celkem okrajovou, i když
nepříjemnou záležitostí. Při výškovém letu může mít rýma značné ná-
sledky. Tlak v dutinách, na výšce uniklý, se najednou nedaří dostat zpátky
zahleněnými či rýmou zduřelými tkáněmi a trubičkami a s klesáním
může budit bolesti až nesnesitelné. Znám případy, kdy postižený musel
vystoupat pár set metrů výše, tam se snažit dutiny různě profukovat
a uvolňovat, aby po chvíli dalšího klesání musel tuto proceduru opakovat.
Pokud je však člověk tlačen do úzkých nedostatkem paliva, je někdy
rychlé klesání skoro mučednictvím. Před vystřelením se z letounu pod
tíhou tohoto utrpení kolikrát chrání pouze pomyšlení, že se tím nic moc
nezlepší, i na padáku ztrácíte výšku. Na štěstí jsem tím nebyl nikdy po-
stižen. Snad pouze jednou jsem měl po přistání zalehlé ucho, což vyřešil
doktor tak, že mi vrazil do nosu balonek jako na klystýr a vyzval mne ať
řeknu „Kuku !“ V momentě mého zakukání balonek prudce stiskl, fouk-
nul mi tak do ucha zevnitř a bylo po problému. Byl však také případ, že
postiženému vpáčené bubínky napravovali v nemocnici trochu déle (to
ale tehdy nešlo o pilota, ale o cestujícího, kterému byl let patnáctkou mi-
mořádně povolen). Takže : S rýmou na výšku nelez !



Přenesme se však k příjemnějším záležitostem. Miloval jsem létání
a každý let mi přinášel vzrušení a radost z řešení různých situací a vě-
domí, že jsem schopen i složité úkoly splnit. Samostatné lety na velkou
výšku však byly svým způsobem výjimečné a poskytovaly člověku velmi
silné pocity. Stoupáte a vzdalující se země se pomalu mění v jakousi sta-
tickou zdrobnělinu toho, co jste zvyklí vidět při letech na menší výšce.
Mraky zůstávají pod vámi, vzduch je čistší, obloha mění svou barvu. Na
horizontu je vidět obvyklý světle šedavý pruh, ale nad vámi světle modrá
barva tmavne, zatím co slunce svítí jasněji a ostřeji. Ztrácíte pojem rych-
losti, zdá se vám, že jste nehybně zavěšeni v prostoru, který patří pouze
vám. Za vámi jemně šumí motor a výhled z vpředu umístěné kabiny dává
pocit letu na vlastních křídlech. V tom klidu a tichu zapomínáte na
všechny problémy a starosti, ten ohromný prostor je tu jenom pro vás
a osvobozuje vás od všeho pozemského. Možná i vlivem mírného opo-
jení kyslíkem si člověk říká, že - pokud je pravda co se povídá - tak nějak
se musel cítit bůh, když se ještě jeho duch vznášel nad vodami.

Miloval jsem lety na velkou výšku zejména když byla obloha zatažena
a stoupalo se nad mraky. To bílé moře pod vámi, stále se rozšiřující a sa-
hající od obzoru k obzoru, zatím co nad vámi září sluníčko. Nebo lety za
soumraku, kdy pro běžné smrtelníky slunce již zapadlo, ale pro vás s při-
bývající výškou znovu vychází, pouze pro vás ! Z radosti si třeba uděláte
ve stoupání i pomalý výkrut. A potom země šedne, krajina se ztrácí ve
večerním oparu, ze kterého ještě tu a tam vystupují světlejší skvrny ryb-
níků a mizící obrysy kopců, až nakonec zůstane pouze jednotvárná šeď.
Zdá se vám, že zůstáváte volně a nehybně zavěšeni v jakési bublině. Na-
konec slunce zapadne i pro vás a ztrácíte se v prostoru, kdy začínají na
jedné straně vystupovat hvězdy a na druhé se pomalu rozžíhají světla
měst. Paliva ubývá, ale člověku se skoro nechce nořit zpátky do té tmy,
kde s ubývající výškou na vás opět čekají lidské vášně a starosti pozem-
ského života. Poslední tečku za tím krásným zážitkem tvoří bílý kužel
vašeho světlometu, běžící po přistávací dráze. Potom už jenom ohlásit
uvolnění dráhy, odevzdat padák a vrátit se do všedního dne.

Dříve jsme měli naději, že si tyto chvíle snad ještě někdy zopakujeme.
Dnes už, bohužel, je tohle všechno jenom v našich snech a vzpomínkách.
Naše povolání přinášelo hodně problémů a omezení, občas jsme se mu-
seli i vzdát toho, co ostatní přijímali jako samozřejmost. Nikdy nám však
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nezmizí vzpomínky na krásné chvíle ve vzduchu. Myslím, že to stálo za
to ! Není to dopřáno každému, ale přál bych vám to – pochopili byste,
proč jsme tolik milovali létání.

O LÉTÁNÍ BEZ VIDU

Jedna z nejobtížnějších situací pro pilota nastává, když neví, jak v tom
vzduchu vlastně visí, jinými slovy když nemá přehled o poloze letounu
v prostoru, když nevidí horizont. Tato situace nastává třeba při letu
v temné, bezhvězdné noci nad krajinou bez pozemních světelných bodů,
hlavně však v mlze a mraku (což je vlastně totéž). K tomu přistupuje ještě
skutečnost, že nemůže pohledem kontrolovat svoji zeměpisnou polohu,
neví, kde se nachází, a to i v případě letu nad souvislou vrstvou oblač-
nosti, kdy je skutečný horizont vidět, ale země je skryta pod mraky. V ta-
kovém případě byli piloti v době mého aktivního působení u stíhacího
letectva, to znamená v padesátých a šedesátých létech minulého století,
odkázáni pouze na umělý horizont, variometr, rychloměr a výškoměr,
případně radiovýškoměr, plus přístroj zvaný „ručička-kulička“, tj. zatáč-
koměr a příčný sklonoměr. Z navigačních přístrojů potom na kompas,
radiopolokompas – později pak radiokompas, rychloměr a hodinky. Na-
konec totiž i pozemní radary byly začátkem padesátých let u nás ještě
dost v plenkách.
Poznámka : Rozdíl mezi radiopolokompasem a radiokompasem spočívá
zejména v tom, že polokompas ukazuje pouze směr ke zvolené a nala-
děné stanici (nebo od stanice – to si musíte zjistit jinak, viz poznámku
o radiovém zaměřovači), zatím co radiokompas ukazuje směr ke stanici
v celém rozsahu 360°, tj. vždy znáte úhel, pod kterým se naladěná pří-
vodní stanice vůči ose letounu nachází. Když chcete letět ke stanici, zna-
mená to držet na radiokompasu 0°. Pokud jde o vzdálenost od stanice,
pomocnou ruku vám případně může podat pozemní radiový zaměřovač
tím, že vám udá zeměpisný úhel, pod kterým slyší vysílání vaší letounové
radiostanice.

Nechci se chlubit, ale dnes se někdy zdá dost neuvěřitelné, co jsme
tehdy s touto přístrojovou výzbrojí dokázali. Vycvičení piloti (tzv. piloti
1. třídy) se dokázali orientovat a plnit úkoly v noci, v mracích i nad mraky



třeba i ve skupině a bezpečně přistát na určeném letišti. Šlo o to, osvojit
si umění létat podle přístrojů bez ohledu na mnohdy klamné subjektivní
pocity ohledně polohy letounu v prostoru. Jedním z nejdůležitějších po-
mocníků pilota za letu je jeho zadek, kterým je vlastně nejtěsněji spojen
s letounem. Poznáte tak třeba zrychlení či zpomalení letounu, jeho pro-
sedání a podobně. Což je dobře, pokud na to vidíte a tvoří to váš cit pro
letoun. Smůla je, že právě tohle umění může vést k problémům, či do-
konce k havarii při letu bez vidu. Příkladně pokud na váš zadek působí
stále stejná síla ve směru hlava-zadek, budete skálopevně přesvědčeni
o tom, že letíte správně rovně, i když se letoun bude ve skutečnosti na-
lézat třeba v zatáčce či spirále, za určitých okolností třeba i když jste
v poloze na zádech, tj. hlavou dolů. Proto v případě přístrojového létání
je především nutno naučit se nedbat na své pocity a věřit údajům příst-
rojů, naučit se z kombinace jejich údajů určit letový režim v každém
okamžiku. Aby měl pilot obrázek o své poloze, musí soustavně sledovat
přístroje v určitém sledu, při čemž vždy výchozím přístrojem je umělý
horizont. Je to dost vyčerpávající záležitost a při někdy i hodinovém letu
za těchto podmínek se potíte až za ušima. Mohu vás ubezpečit, že v ta-
kových případech se soustředíte natolik, že zapomenete na všechny vaše
pozemní problémy a bolesti. To však asi platí i dnes.

Takže – jak jsme to tenkrát vlastně dělali (hovořím o letounu MiG-15,
který zejména v padesátých létech tvořil základ a páteř tehdejšího čes-
koslovenského stíhacího letectva) ?

První „patnáctky“ byly vybaveny skutečně dost jednoduše. Instalo-
vané umělé horizonty byly schopné ukazovat zatáčku pouze do náklonu
45°, při větším náklonu se „strhly“, roztočily a musely být zajištěny (za-
aretovány) a znovu odjištěny teprve když byl letoun opět uveden do pří-
mého vodorovného letu. Také úhel stoupání či klesání ukazovaly jenom
v omezeném rozsahu. Byly vybaveny pouze radiopolokompasem, neměly
radiový výškoměr a jejich radiostanice pracovaly na středních vlnách,
které někdy poněkud podléhaly šumu a rušení. Připočítáme-li k tomu, že
tyto letouny nebyly ještě vybaveny posilovačem příčného řízení a jejich
motor měl určité vrtochy (nesmělo se rychle pracovat s plynovou pákou,
protože jinak hrozilo vysazení motoru, plyn se směl stáhnout pouze na
hodnotu „volnoběhu ve vzduchu“ – tj. 5600 ot/min., jištěno zarážkou),
bylo přístrojové létání s nimi poměrně obtížné. To bylo brzo vyřešeno
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vývojem a dodávkou letounů MiG-15bis, které potom s drobnými vylep-
šeními úspěšně a bezpečně sloužily ještě začátkem osmdesátých let (což
už byla ovšem rarita, sláva patnáctek, jako hlavního typu českosloven-
ského stíhacího letectva, skončila zhruba v roce 1960). „Bisy“ měly už
vylepšené ovládání motoru (akcelerační automat, umožňující přechod
z volnoběhu na plné otáčky do 10 vteřin a zařízení, udržující stabilní vol-
noběh ve vzduchu i při minimálních otáčkách), měly také posilovač příč-
ného řízení, byly vybaveny radiokompasy ARK-5, dvourozsahovými
radiovýškoměry RV-2 (0-120 m, 0-1200 m), čtyřkanálovou UKV radios-
tanicí RSIU3M umožňující čistší příjem, a radarovým odpovídačem SRO
(rozlišení „vlastní – nepřítel“), umožňujícím i vyslání tísňového signálu.
A hlavně: Jejich umělý horizont ukazoval polohu v prostoru v jakémkoli
postavení okolo příčné i podélné osy, takže šlo podle něj provádět i ak-
robacii. (Na tento standard byla potom průběžně upravena i většina pů-
vodních patnáctek) S tímto vybavením se už dalo dost podnikat. Letiště
muselo být vybaveno vzdálenou přívodní radiostanicí (VPRS) – obvykle
ve vzdálenosti 4 km od prahu dráhy a v její ose – a blízkou přívodní sta-
nicí (BPRS) ve vzdálenosti 1 km od prahu. Stanice byly vybaveny tzv.
„markerem“, zařízením, které vysílalo radiový signál přímo vzhůru a bzu-
čením oznamovalo okamžik, kdy se letoun nachází přímo nad stanicí.
Mezi VPRS a BPRS byl umístěn radiový zaměřovač.

Pro potřebnou spolupráci byla všechna vojenská letiště států Varšav-
ské smlouvy vybavena stejně, používal se stejný systém OSP (obezpeče-
nije slepoj posadki). Aby mohli systém využívat letci všech národností,
byla radiová korespondence vedena v ruštině (podobně, jako je v sou-
časné době universálním dorozumívacím jazykem angličtina). Všechna
hlášení, podávaná během letu po systému, byla unickována a podávala se
v přesně určených místech, což také umožňovalo řídícímu létání i bez ra-
daru udržet si přehled o tom, kde se který letoun na systému nachází.
Na přesnosti těchto hlášení závisela do značné míry bezpečnost, protože
podle nich se dala stanovit poloha letounu na systému a posoudit, zda
vzdálenost mezi jednotlivými letouny je bezpečná. (Znění a místa jed-
notlivých hlášení viz obrázek.)

Let v mracích nebo nad nimi probíhal asi takto: Na startu se pilot pře-
svědčil, že má sesouhlasen magnetický kompas, odjištěn umělý horizont
(UH) a zapnuto vyhřívání Pitotovy trubice (v ní umístěny snímače dy-



namického a statického tlaku, při jejím zamrznutí by vysadily barome-
trické přístroje). Po provedení činností po vzletu (zasunutí podvozku
a klapek) pilot převedl ve výšce 150 m letoun do horizontálního letu, za-
kýváním křídly zkontroloval činnost UH, upravil rychlost, stanovenou
pro stoupání (350 km/hod. na silné ručičce rychloměru), ohlásil připra-
venost k zahájení vstupu do mraků a po obdržení povolení začal stoupat
ve směru vzletu. Zatáčka na přívodní radiostanici s náklonem 30° se za-
hajovala v určené výšce, která závisela na výšce horní hranice oblačnosti
a typu prováděného úkolu (Pokud měl být proveden nad mraky sraz sku-
piny, bylo nutno zahájit tuto zatáčku až po vystoupání nad hranici ob-
lačnosti. Let jednotlivého letounu či dvojice mohl být proveden i v mra-
cích. Pro let v mracích ve dvojici měli piloti zvláštní výcvik).

Po dotočení zatáčky nad VPRS (tj. po dosažení kurzového úhlu radio-
stanice – KÚR = 0°) pokračoval pilot v letu ve výšce stanovené pro odlet
(pokud šlo pouze o výcvik v letu po systému), nebo do výšky plnění úkolu.
Přelet VPRS byl signalizován přepadnutím ručičky ARK na hodnotu KÚR
= 180° a zvukovým signálem markeru. Způsob odletu a sestupu po přis-
távací ose prodělal postupem času několik změn. Prvním způsobem byla
tzv. „standardní zatáčka“, tj. po průletu VPRS nasadil pilot kurz opačný
než kurz přistávací a letěl dobu stanovenou pro zahájení sestupu z dané
výšky. Tyto doby byly uvedeny v tabulce pro výšky, odstupňované po 500m,
kterou měl každý pilot s sebou. Po projití stanovené doby zahájil pilot za-
táčku s náklonem 30° (většinou doprava) o 80°, ze které plynule přešel do
zatáčky opačného směru, opět s náklonem 30°, během které sklesal o 200
m. Zatáčku dokončil v okamžiku, kdy dosáhl KÚR = 0°, při správném pro-
vedení potom kompas ukazoval přistávací kurz. Během následujících 30
sec. pilot vysunul podvozek a malé klapky a následně zahájil sestup
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vertikální rychlostí 15 m/sec do výšky 1000 m, udržoval při tom přistá-
vací kurz a KÚR = 0°. Ve výšce 1000 m začal zmenšovat rychlost verti-
kálního klesání vždy o 1 m/sec na každých 100 m. (Klesal 9 m/sec do
900, 8 m/sec do 800 m atd.) Ve výšce 300 m srovnal letoun do vodorov-
ného letu a pokračoval KÚR = 0°. V ideálním případě přilétl za 30 sec nad
VPRS. Přepnul na frekvenci blízkého přívodu (BPRS), vysunul plné
klapky a začal klesat tak, aby nad BPRS měl výšku 100 m. (Nejpozději ve
výšce 150 m měl při tom vyjít z mraků a vidět začátek přistávací dráhy)
Přistání proběhlo běžným způsobem.

Uvedený způsob byl ale poněkud těžkopádný a brzo se potom přešlo
na způsob „rozpočtový úhel“. Změna spočívala v tom, že nad VPRS oto-
čil pilot letoun do vypočítaného kurzu, který se lišil o určitý úhel od kurzu
opačného přistávacímu (velikost tohoto úhlu a času odletu opět závisela
na výšce). Po uplynutí stanoveného času nacházel se letoun na vrcholu
zatáčky na přistávací kurz (tj. v místě, kde se před tím prováděla změna
směru „standardní“ zatáčky) a pilot začal točit přímo zatáčku s náklo-
nem 30° na přistávací kurz, během které opět sklesal o 200 m. Tím se
o něco zkrátila celková doba manévru. Ostatní způsob sestupu zůstal
stejný.

S přibývající vycvičeností pilotů byl potom způsob sestupu upraven co
do vertikální rychlosti. Po dokončení zatáčky na přistávací kurz a vysu-
nutí podvozku a klapek zahájil pilot klesání vertikální rychlostí 25 m/sec
do výšky 2000 m, do 1000 m vertikální rychlostí 15 m/sec, potom rych-
lostí 5 m/sec do 500 m, a 2-3 m sec do 300 m, tj. výšky průletu nad VPRS.
Zkrátila se tak doba klesání, proto i doba odletu a tím i celá doba mané-
vru.

V souvislosti se zlepšenými vlastnostmi a přesností radarů byl někdy
užíván i způsob, na rozdíl od předcházejících vyžadující spolupráci s ra-
darovým operátorem, který letoun navedl přímo do vrcholu zatáčky na
přistávací, nebo dokonce na sestupovou osu a vydal povel k zahájení kle-
sání.

Jak jsem již uvedl, lety nad mraky se létaly i ve skupinách (dvojice, roj
– 4 letouny, letka – 12 letounů). Vzhledem k tomu, že v mracích mohla
ve skupině létat pouze dvojice letounů, bylo vypracováno a v praxi pro-
váděno několik způsobů srazu letounů nad oblaky.

Nejjednodušší způsob byl „poloviční interval“. Skupina (většinou dvo-



jice nebo roj, někdy však i letka) vjela na dráhu a připravila se k výstupu
nad mraky. Vedoucí letoun (nebo vedoucí dvojice) zahájil start. V tom
okamžiku piloti zbývajících letounů spustili palubní stopky. Další letoun
(nebo dvojice) zahájila start přesně 30 sec po předcházející, a tak všichni
ostatní. Jakmile vedoucí vystoupil nad mraky, musel pokračovat ve stou-
pání stejným kurzem minimálně po dobu poloviny celkového startova-
cího intervalu skupiny. Např. při vzletu letky po dvojicích je 5 intervalů,
tj. 150 sec. Vedoucí mohl proto zahájit zatáčku nejdříve za 75 sec. po vý-
stupu nad mraky. Zahájení zatáčky vedoucí ohlásil. V tom okamžiku opět
zapnuli všichni ostatní svoje stopky. Svoji zatáčku zahájili po uplynutí
poloviny intervalu vzletu (druhý letoun nebo dvojice po 15 sec, třetí po
30sec. atd.). Po dotočení do opačného kurzu, tj. po dotočení zatáčky na
VPRS měla být skupina pohromadě, protože pokud prováděli manévr
správně, každý následující letoun proletěl polovinu svého intervalu jed-
ním směrem a druhou polovinu potom směrem opačným, takže po ukon-
čení zatáčky se měli všichni nacházet ve stejném bodě. Musím říci, že to
tak skutečně většinou bylo, protože se každý snažil odlétat to co nej-
přesněji, aby se vyhnul trapnému dohánění skupiny (a případné zlo-
myslné kritice).

Pro urychlení srazu letky se však užíval i jiný manévr – výstup po ro-
jích na 3 směrech a sraz rojů během letu na DPRS. Vypadalo to tak, že na
vzletovou dráhu najela letka po trojicích. První trojici tvořili velitel letky
a velitelé rojů, druhou trojici čísla 2, atd. Startovala vždy najednou celá
trojice, interval startu dalších trojic byl zpravidla 30 vteřin. Každá trojice
letěla pohromadě až do dosažení výšky 150 m a po zkoušce umělých ho-
rizontů pokračoval vedoucí trojice původním kurzem, letoun na levé
straně změnil kurz o 15° vlevo, na pravé straně o 15° vpravo a dál stou-
pali každý svým novým kurzem. To provedly i ostatní trojice, takže sou-
časně stoupaly přes mraky 3 roje, každý na jiném kurzu. Po výstupu nad
mraky na povel velitele letky začali vedoucí rojů zatáčku na VPRS, os-
tatní potom vždy po projití poloviny svého intervalu startu. Scházely se
teda nad oblaky současně 3 roje, které po dokončení zatáčky měly (a vět-
šinou byly) již pohromadě. Při letu na VPRS se dráhy jejich letu sbližovaly
a nejpozději před průletem, nad VPRS byla celá letka pohromadě, při-
pravena plnit úkol. Celková doba srazu tak odpovídala době srazu roje.
Vypadá to dramaticky, ale pro vycvičené piloty to byla v podstatě rutinní
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záležitost.
V dalším se už let a plnění úkolu skupiny nelišil od letu jednotlivého

letounu, dvojice či roje. Pokud měl jít na odlet roj, nebylo při návratu nad
VPRS třeba nic měnit na způsobu odletu, rozdíl byl pouze v tom, že jed-
notlivé letouny zahajovaly zatáčku na přistávací kurz opět s určitým in-
tervalem za vedoucím. O dobu tohoto intervalu se potom prodlužoval
čas letu před zahájením sestupu, takže na sestupové ose bylo současně
několik letounů v různé výšce s intervalem zpravidla jedné minuty (tj.
přistávaly minutu po sobě, vycvičenější piloti to uměli i s intervalem krat-
ším). Tady záleželo hodně na přesnosti dodržování jednotlivých prvků
a kurzu během sestupu.

Při návratu letky, tj. 12 letounů, by byla doba odletu od VPRS do za-
hájení zatáčky na přistávací kurz nepřiměřeně dlouhá. Prováděl se proto
zpravidla rozchod po rojích. Popis tohoto manévru by byl příliš dlouhý,
v podstatě šlo pouze o to vytvořit mezi jednotlivými roji před zahájením
odletu takový interval, aby první z letounů roje zahajoval zatáčku na přis-
távací kurz ve stejném místě jako v případě popsaného rozchodu roje.

O létání a navigaci bez viditelnosti země a skutečného horizontu by se
daly vypravovat ještě další podrobnosti, ale nevím, zda by vás to zajímalo,
to už by bylo spíš na leteckou učebnici – a to bych nerad.

BYL MiG-15 OPRAVDU TAK ŠPATNÝ LETOUN ?

Nedopatřením jsem na Googlu otevřel článek, označený v záhlaví jako
FlightSim.cz, s názvem „MiG-15, jak to vůbec mohlo létat ? Byli v ČSLA du-
ševně zdraví lidé?“ Následuje výčet nehod a katastrof na tomto letounu v
období let 1956 až 1969. Účelem je zřejmě z „nových pohledů“ zdiskre-
ditovat tento legendární stroj. Ano, nehod a katastrof bylo u nás požeh-
naně. Jenom nevím, proč si autor nedal tu práci a nenašel si kompletní
seznam katastrof na tomto letounu za celé období jeho užívání česko-
slovenským letectvem a důvodů, proč k nim došlo. Celkem 140 česko-
slovenských pilotů na tomto stroji zahynulo (plus 2 piloti – zahraniční
žáci). Podívejme se tedy na to.

Je vidět, že pisatel je názorným příkladem účinnosti nové propagandy,
kdy stačí opakovat nějaký názor tak dlouho, až mu lidé uvěří. Je ne-
smyslné hodnotit techniku očima politiky. Ta se mění, ale technické údaje



zůstávají stále stejné. Dnes je, bohužel, již dostatečně zakořeněn názor,
že co je ruské (či sovětské) je nutně špatné. Zaměřme se na „šrot“ MiG-15.

MiG-15 byl jedním z prvních poválečných proudových stíhacích le-
tounů na světě. Vyšel jako vítěz se soutěže sovětských konstruktérů
(konkurent byl Lavočkin La-168). Po skončení 2. SV si USA a Rusko ro-
zebrali německé vědce a výsledky jejich výzkumů, aby je mohli využít ve
svůj prospěch. V případě USA to byly zejména výsledky raketového vý-
zkumu a Werner von Braun se svým týmem se stali váženými americ-
kými výzkumníky, při čemž ani nevadilo, že jeho V-2 přinesla tolik škod
a lidských ztrát. Sovětská strana v našem případě využila části němec-
kých výzkumů. Podobně jako jinde ve světě, i v SSSR byl vývoj tohoto stí-
hače ovlivněn zejména poznatky německých aerodynamiků ve vztahu
k použití šípového křídla (udává se vliv Fock-Wulfu Ta-183). Hlavní prob-
lém však představoval motor, a to nejen na sovětské straně. Prakticky
nejdále byl v té době britský motor Rols-Royce Nene s 2270 kg tahu. Na
tento motor navrhovala své stroje většina tehdejších světových kon-
struktérů. S podivem bylo, že Britové prodali Sovětům licenci na jeho vý-
robu. První sovětský seriový stroj (označený jako I-310) odstartoval
poprvé 30. 12. 1947. U sovětských leteckých útvarů byl zařazen do vý-
zbroje od roku 1949. Byla to jedna z nejúspěšnějších konstrukcí ve svě-
tovém měřítku, většina odborníků, včetně západních, se shoduje na tom,
že v té době to byl světový stíhač, nejlepší nejen svými letovými vlast-
nostmi, obratností, výzbrojí, ale i dostupem, zejména, když sovětský kon-
struktér Viktor Klimov dále vylepšil britský motor. Jeho motor, označený
VK-1, dosahoval 2700 kg tahu při menší spotřebě a lepší akceleraci. Le-
toun slavil značné úspěchy v první fázi války v Koreji (1950), kdy – zprvu
tajně pilotován sovětskými letci – způsoboval značné ztráty americkým
bombardérům. Americký Lockheed underjet se mu nemohl vyrovnat.
Šance se vyrovnaly až později příchodem amerického letounu Sabre, zej-
ména když bylo vylepšeno jeho křídlo a letoun opatřen radarovým za-
měřovačem. Také když potom byly „patnáctky“ pilotovány poměrně
nezkušenými mladými letci, došlo k obratu, takže celkový počet sestřelů
za dobu války byl vyšší na straně jihokorejských Sabrů. Tolik pro připo-
menutí historie tohoto stroje.

K nám se MiG-15 dostal v roce 1951 a s pomocí sovětských instruk-
torů byl rychle zařazen do výzbroje našeho letectva, ve kterém domino-
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val až do začátku šedesátých let. Na tomto stroji bylo v našem letectvu
nalétáno statisíce hodin za všech povětrnostních podmínek. Historik pan
Miroslav Irra si dal tu práci a prozkoumal v archivu závěry šetření všech
katastrof na tomto letounu. Když jeho záznamy projdete, zjistíte, že
z uvedených 140 událostí bylo pouze 11 způsobeno technickými příči-
nami a závadami. Ostatní smrtelné příhody jdou na vrub nedostatků
v organizaci a řízení provozu, pilotních chyb, nekázně a (zejména v po-
čátcích provozu těchto letounů) neznalosti či špatných rozhodnutí pi-
lotů, kteří přecházeli na úplně novou proudovou techniku a ještě si zcela
neosvojili její využívání. Je to zřetelně vidět na snížení výskytu těchto
příhod v čase (i když zejména po roce1960 už byly v provozu i jiné prou-
dové stroje a také proto počet provozovaných letounů MiG-15 a jejich
havárií postupně klesal). Porovnáme-li počet katastrof na patnáctkách
s typy letounů, používaných na západ od našich hranic (vzpomínám zej-
ména na nechvalně známé F-104, které sami jejich uživatelé neváhali
označit jako „létající rakve“, počet katastrof pouze na těchto letounech
přesahoval stovku už někdy v roce 1957), myslím, že není co řešit. Trou-
fám si říci, že v případě MiGu-15 naopak šlo o jeden z nejbezpečnějších
letounů té doby, zejména s přihlédnutím k faktu, že to byl první skutečně
masově rozšířený proudový letoun, na kterém tehdejší generace pilotů
získávala zkušenosti s provozem nové techniky.

Takže nedejme se ošálit propagandou. Ne, že by se v provozu těchto
letounů nevyskytovaly závady, způsobující horké chvilky pilotům i po-
zemnímu personálu, ale ty se vyskytují vždy, nevyjímaje letoun tak vy-
užívaný jako patnáctka. Navíc i slavný Chuck Yaeger prohlásil moudrou
věc, že totiž každý letoun je tak dobrý jako chlap, co v něm sedí. Myslím,
že nejvíce patnáctek na světě teď létá v USA a jejich majitelé je s hrdostí
předvádějí.

NÁVOD NA OBSLUHU KOMBAJNU

Úvodem prohlašuji, že jsem nikdy slavný bitevník nelétal, zejména ne
v provedení Il-2, u nás byla po válce v provozu Il-10, létaly pod vojen-
ským označením B-33. Nevím také kdy a jak přišel k poněkud hanlivému
názvu „kombajn“, občas používanému k jejich označení. Byly to letouny



skutečně odolné a za války budily v německých liniích hrůzu, když přilé-
taly v deseti či dvaceti metrech a kosily vše, co se jim dostalo do cesty.
O jejich odolnosti vypovídá i několik historek, ať již více, či méně dolo-
žených, o tom, čím vším dokázaly prolétnout či projet, aniž by utrpěly
nějaké podstatnější škody.

Přiložený návod se mi dostal do rukou laskavostí některých přátel a po-
važuji ho do určité míry za kuriozitu.

Je s podivem, jak lze názorně, v podstatě na několika obrázcích, před-
stavit pilotovi éro tak, aby to snadno pochopil a současně obdržel všechny
potřebné informace. Za války prostě nebyl čas párat se s nějakým dlou-
hým přeškolováním. O tom například svědčí příběh jednoho sovětského
pilota, původem stíhače, který po zranění, utrpěném během prvních
měsíc války, přišel o oko. Dostal oko skleněné a po propuštění z vojenské
nemocnice se snažil dostat zpět ke svému pluku, ale dopadlo to jinak.
Stál tam letoun Il-2 a u něho technik, zoufale shánějící nějakého pilota,
který by přelétl letoun k bojovému útvaru, kde na něj netrpělivě čekali.
Technik vysvětlil pilotovi situaci, a aniž by ho nechal dlouho rozmýšlet,
vysvětlil mu základy ovládání letounu, a kam ho má dopravit. Pilot byl
v podstatě rád, že se takto bez problémů a dlouhých přezkumů může vrá-
tit k létání, sedl do letounu a dopravil ho na místo určení. Tam se s ním
dlouho nebavili, potřebovali piloty a tak ho zpět k jeho původnímu útvaru
nepustili, prostě se to nějak administrativně vyřídilo, aniž by si pilotova
„drobného nedostatku“ někdo všiml, vždyť s tím érem bez problémů při-
letěl ! A tak byl dotyčný normálně zařazen k roji a začal s ním plnit bojové
úkoly a o svém handicapu se také nešířil. Na ten se přišlo až po nějakém
čase, to už měl něco na Il-2 nalétáno a své úkoly zastával jako každý jiný.
Přežil na bitevnících celou válku, potom vystudoval a nějaký čas před-
nášel na vojenské akademii, Napsal o tom poutavou knihu, jenže – já skle-
rotik – jsem bohužel zapomněl její název. Je to škoda, kdyby se vám
dostala do ruky, přečetli byste ji jedním dechem.
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A tak dále. Myslím ale, že už asi nebudete mít možnost Il-2 osedlat, mimo
jiné také proto, že už jich ve světě není moc k dispozici, proto doufám, že
vám tento návod stačí. Ale co kdyby ….. ?
Budete v tom případě vědět, kudy na to!!! Tak „Letu zdar!“

O HRDINECH A HRDINSTVÍ

Když někdy slyším a porovnávám představy lidí o tom, co je hrdinství,
nevycházím mnohdy z údivu. Pro někoho jsou třeba dodnes hrdiny Ko-
žený, Krejčíř, Smetka a jim podobní. A lidé je někdy i obdivují. Dokázali
přece, jak jsou chytří, dokázali okrást bez násilí tisíce a desetitisíce lidí
a (až na Smetku – a ten za tu miliardu ve vězení zase tak dlouho nesedí)
vyváznout z toho všeho a dělat na nás z dálky dlouhý nos. To nejsou hrdi-
nové, to jsou prostě zloději, i když mnohdy s bílým límečkem a nevím,
proč bych je měl obdivovat. Proto, že při zlodějně neměli v rukou pistoli?
Jiní lidé obdivují ty, kteří se vrhají do hlubin na laně, které je zastaví těsně
před nárazem do vody či země (ještě více potom ty, které to lano nezas-
taví), obdivují ty, kteří riskují život při provozování extrémních sportů,
ba pro některé je hrdinou i borec, který v prestižním zápase dá potřebný
gól. A tak dále, a tak podobně. Obdivovat zloděje nehodlám, a když někdo
pro svoji zábavu (či zábavu jiných) riskuje, že si rozbije hubu – prosím, je
to odvážlivec, ale rozhodně ne hrdina. A tím gólem ? Dobře, potěšil nás,
dokázal v nás na okamžik vzbudit pocit hrdosti nad tím, jaké u nás máme
borce, ale to je tak asi všechno.

Pokud jde o toto téma, zrovna tak nechápu, proč takové množství lidí
vidí hrdiny v lidech, kteří dokážou vzlétnout s eroplánem, dokonce ho
párkrát otočit kolem různých os, přistát a nezabít se. Takovými hrdiny
byli kdysi i ti, kteří začali jezdit na vysokém kole, motorce, autě – později
třeba závodním, létat balonem atd. Ano, jsou to lidé šikovní, odvážní, ta-
lentovaní, chytří, kteří něco doopravdy umějí. Stejně tak by ale mohl být
hrdinou vítěz matematické olympiády nebo taneční soutěže – také má
talent atd. (snad pouze nemusí mít fyzickou odvahu). Takže skutečnost,
že je někdo pilotem z něj nedělá ještě hrdinu. Pokud se bude jednat o nor-
málního člověka, který není zrovna pitomcem, naučí se (pokud na to dnes
ovšem má potřebnou sumu peněz) dříve či později s eroplánem odstar-



tovat, někdy dokonce někam doletět, neztratit se, a přistát. To z něj
hrdinu nedělá.

Setkal jsem se i s názorem, že zejména vojenští letci jsou vlastně hrdi-
nové. Myslím, že zde je třeba trochu rozlišovat. Většina z nich šla k le-
tectvu proto, že se jim jednak líbilo létání, hlavně však cítili jakousi
potřebu pomoci v případě nutnosti obrany země. To druhé, odpovědnost
za bezpečnost vzdušného prostoru naší země, je totiž velmi zásadní a dů-
ležité! Naučit se ovládat čím dál složitější mechanismy, přístroje a zbraně,
je náročné psychicky i fyzicky a musí se to neustále cvičit. Dá to zabrat!
S trochou nadsázky bych řekl, že případné „hrdiny“ z vojenských pilotů
dělá spíše to, že vydrželi ta léta neustálých cvičení, služeb ve dne v noci,
hotovostí, cvičení, odloučení od rodin, neustálého stěhování, a pod.
V každém případě to však byla úskalí a rub povolání, které si dobrovolně
vybrali, i když někdy opravdu šlo „o kejhák“. Milovali létání, ale – a to je
to hlavní - dělali to v podstatě na ochranu jiných, i když ti nebyli v přímém
ohrožení. Dělali to proto, aby k ohrožení našich lidí a země nedošlo. (Za-
jímavé při tom je, že když jde o jednotlivce, lidé vojenské letce uznávají.
Když však jde o československé letectvo jako celek, jsou pro některé lidi
vojenští piloti poválečných dob naopak tvorové opovrhovaní, kteří létali
pro svoji zábavu a pro peníze - ha, ha, kdybyste znali ty utajované platy!
- kteří měli různá privilegia : třeba jednou za rok jeli povinně na 14 dnů
do lázní, aby se na čas oprostili od každodenního nervového vypětí.
A hlavně, kteří – podle dnešního názoru – sloužili režimu, připraveni pří-
padně zasáhnout proti těm, se kterými dnes kamarádíme. No, každý
o tom víme své! Byli připraveni zasáhnout proti každému! Proč potom
bylo po „bratrské pomoci“ z armády vyhozeno největší procento lidí právě
z letectva? Ale i ti, kteří zůstali ve službě, přece také odpovědně plnili své
úkoly ve prospěch republiky!) Nemusejí však být proto hrdiny.

Pro mne jsou hrdiny třeba záchranáři v dolech, kteří při každém zásahu
riskují svůj život proto, aby zachránili život jiným, jsou to hasiči, kteří
při nástupu do služby nikdy nevědí, co je všechno potká, kteří musejí
znát spoustu věcí, o kterých se nám ani nezdá, a kteří opět nasazují
(někdy skoro denně) své životy pro nás, běžné smrtelníky, které ani nez-
nají. (A kterým za to snižujeme platy a omezujeme prostředky, nutné pro
jejich ochranu a přežití) Mohou to být i ti nezkorumpovaní policisté, kteří
musejí jít do každé rvačky, střelby, ohrožení lidí silničním pirátem, který
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se je potom snaží shodit ze silnice. Policejní a vojenští pyrotechnici, atd.
Hrdinou může být i kosmonaut, který dobrovolně vstupuje do prostoru,
ze kterého nemusí být návratu, pokud to koná ve prospěch lidstva, pro
získání nových poznatků, rozšíření lidského vědění, nikoliv pro vlastní
slávu a potěšení (jako třeba „kosmičtí turisté“). Hrdiny jsou pro mne ti vo-
jáci základní služby v Líních, kteří – když při startu na leteckou přehlídku
v roce 1955 začal hořet letoun – bez váhání se na letoun vrhli a rozkry-
tovali jej, aby ho bylo možno uhasit, bez ohledu na skutečnost, že mohl
kdykoliv vybuchnout. Hrdinou byl třeba kosmonaut Rukavišnikov. Ni-
koliv proto, že se stal kosmonautem, ale proto, že ve svém dřívějším po-
volání šel vědomě na skoro jistou smrt, jen aby zabránil jaderné kata-
strofě. Přežil zázrakem (viz vyprávění Oldy Pelčáka). Prostě hrdinou je
pro mne ten, kdo bez ohledu na osobní ohrožení jde a pomůže v situaci
ohrožení života jiných.

Když už jsme však u těch letců a když to stále srovnáváme s válkou.
Aniž bych chtěl snižovat odvahu a význam našich válečných letců, kte-
rých si vysoce vážím, kteří za nás bojovali a umírali, a bez nichž a jejich
hrdinství by možná ani nebyla uznána ČSR jako stát spojenecké koalice
– je třeba připomenout, že někteří z nich však neumírali pouze při letec-
kém souboji nebo po zásahu daku. Někteří z nich zahynuli i při běžných
činnostech, při nezvládnutém přistání, nárazem do překážky za špatné
viditelnosti, následkem selhání techniky, následkem srážky letounu, se
kterým cestovali na zaslouženou dovolenou, atd. Zahynuli však ve službě
! Bylo jich zhruba pět set a čest jejich památce.

Řekl bych proto, že samo povolání z vojenského letce hrdinu nedělá.
Ale zase naopak: Nebyla válka, nebyli hrdinové ? Nemusí se přece vždycky
zrovna střílet. Po válce také „obyčejní“ vojenští letci hynuli při výcviku,
ve snaze splnit beze zbytku zadaný úkol, ale i z obyčejných příčin, ná-
sledkem nezdařeného nouzáku, nezvládnutím přistání či sestupu při
špatné viditelnosti, sráželi se ve vzduchu při náročných manévrech, ale
třeba i následkem banálních organizačních chyb či nepozornosti a tak
dále. Je jich také pár set a zahynuli také ve službě! Nebyli hrdiny, ale slou-
žili republice. Byli však mezi nimi i piloti, o kterých se ani moc nemluvilo,
kteří třeba v kritické situaci měli možnost zachránit se padákem či poz-
ději katapultáží, přesto však z vlastního vědomí odpovědnosti zůstali v
mašině do poslední chvíle a řídili ji tam, kde její dopad nemohl nikoho



ohrozit. Někteří z nich to, bohužel, nepřežili. Ti byli hrdinové zcela jistě,
nemají však žádné vyznamenání a nemají - na rozdíl od jiných – třeba
nikde ani desku či pomníček.

Takže i ti pováleční letci, i když nemusí být všichni zrovna hrdiny, by
si zasloužili trochu úcty a ne osočování v parlamentu od poslanců, z nichž
někteří v dobách, když oni již létali po tehdy nám vnucené, rozjitřené hra-
nici, nosili ještě plenky. Proto, že tito letci obětovali kus svého života
a svým dílem tak přispěli k tomu, že nedošlo k válce.

No, ponechme si každý svá kriteria. Přesto bychom však měli poně-
kud vážit slova, když se odsuzují či posuzují hrdinové a hrdinství.

ZVLÁŠTNÍ NEMOC

Počátkem dvacátého století se počala světem šířit zvláštní, doposud
neznámá nemoc. Původem z Ameriky a Francie začala však postupovat
i celým starým kontinentem. Jejímu rozšíření pomohla, podobně jako
„španělské chřipce“, první světová válka. Nemoc nezanechala po sobě ta-
kové množství smrtelných obětí ve srovnání s chřipkou, ale zato se pro-
jevila jako neobyčejně resistentní a šíří se s neobyčejnou intenzitou
dodnes, i když je poslední dobou poněkud zatlačována do pozadí svými
novějšími mutacemi. Jde o postižení touhou podívat se na svět shora,
zbavit se závislosti na zemské tíži a zažít svobodný pohyb, podobný letu
ptáků (i když k jejich samozřejmé lehkosti, virtuozitě a eleganci má člo-
věk stále ještě dost daleko). Báječní muži na létajících strojích se dočkali
nejprve obdivu a popularity, ale již po krátké době vzbudili v obecenstvu
touhu zkusit to také, nebo se alespoň nějakým způsobem spoluúčastnit.
Nemoc proto zprvu napadala především mužskou část populace, i když
ojediněle se vyskytla i mezi její ženskou složkou. Nemoc je však značné
nakažlivá a virulentní a dnes už je toto postižení velmi rozšířené mezi
oběma pohlavími. Nemoc začíná zpravidla návštěvou leteckých ukázek,
sledováním mistrovských výkonů jednotlivců či akrobatických skupin,
v současné době může k infekci případně dojít i po návštěvě clmového
představení či televizního pořadu. Zejména v první polovině dvacátého
století, před druhou světovou válkou, relativní jednoduchost konstrukcí
a poměrně levný provoz sportovních letadel, jakož i podpora států, které
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v rozšíření létání mezi populací správně postřehly i jeho značný branný
význam, vedly k rychlému rozvoji tohoto odvětví a jeho dostupnosti pro
širší množství účastníků než bylo těch několik původně vyvolených. Roz-
voj nemoci u jednotlivců vyžadoval i značnou kázeň a u většiny i určité
odříkání, současně však postiženým nabízel i rozšíření technických a fy-
zikálních vědomostí jakož i fyzické zdatnosti. Je málo odvětví lidské čin-
nosti, která by dávala člověku takový pocit radosti, sebedůvěry,
rozhodnosti, ale i solidarity se stejně postiženými, jako je létání. Ovšem
i těm, které postihlo jen v mírnější, pasivní, divácké či fandovské formě,
poskytovalo onemocnění možnost prožít hezké chvíle, většinou ve spo-
lečnosti lidí stejné krevní skupiny.

Po druhé světové válce se nemoc rozšířila po celém světě, i když u nás
poněkud ubývá aktivních postižených, protože tohle onemocnění leze
dnes dost do peněz. Dříve se to dalo odpracovat, ale v době absolutní
moci peněz jsou jeho aktivní formou bohužel inckovány spíše bohatší
vrstvy obyvatelstva. Nemoc je zrádná také tím, že pokud lidé nerespek-
tují omezení, vyplývající z tohoto onemocnění, může mít nemoc fatální
následky. Poskytnutá svoboda zde jasně dává příklad toho, jak svobodu
chápat, totiž to, že žádná svoboda není bezbřehá, že každý musí pocho-
pit a respektovat její hranice a dobrovolně je přijmout. Pouze tehdy je
možno svobodu plně využít a současně poskytnout i jiným. Zejména při
létání si každý rozumný člověk musí uvědomit hranici svých možností,
což ne zrovna každý dokáže, a v takových případech bývá nemoc
smrtelná. V případech ohrožení také nemoc odhaluje charaktery, ne-
mocní většinou projevují ohromnou vzájemnou solidaritu a v případě
nutnosti jsou mnohdy ochotni jít až na hranici sebeobětování ve snaze
poskytnout pomoc kamarádovi v nouzi. Létat však musí vždy člověk, ni-
koliv jeho peníze, postavení a vliv. Jenom ten, kdo tohle pochopí, přijme
to za své a řídí se tím, jenom ten se může radovat ze svého postižení
a dožít se i s touto nemocí vysokého věku.

Jako jeden z postižených přeji sobě i všem spolupacientům, ať už
dosud aktivním, či pouze zezdola přihlížejícím, aby nám naše postižení
vydrželo bez komplikací a bez nežádoucích následků !

LETU ZDAR !
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ZÁHADA POSLEDNÍHO LETU GAGARINA
(Úvaha plk. Miloty)

Při přípravě této knížky se mi dostal do ruky článek kolegy Pavlíka,
uveřejněný již dříve na internetu, zabývající se jednou z možných příčin
katastrofy prvního sovětského kosmonauta Jurie Gagarina, který zahy-
nul na cvičném letu dvojího řízení dne 27. 3. 1968. Příčiny této události
nebyly nikdy jasně stanoveny a jsou stále zdrojem různých dohadů a mo-
žných vysvětlení. Plukovník Pavlík se zabýval tímto případem také, a jako
zkušený pilot a vedoucí skupiny leteckých instruktorů nabídl ve svém
článku jedno z možných vysvětlení, kdy příčinu události spatřuje v lid-
ském činiteli, podlehnutí iluzi za letu, jak dokládá rozborem časového
průběhu letu a zaznamenané radiokorespondence, zveřejněné v doku-
mentech vyšetřovací komise, vedené profesorem S. M. Bělocerkevským
a letcem-kosmonautem A. Leonovem. Dovoluji si využít faktů, uvádě-
ných v Pavlíkově článku a nabídnout také jedno z možných vysvětlení,
které bude ovšem, jako všechna ostatní, vždy pouze spekulativní.

Nepředstírám, že bych měl kvalickaci k řešení popisované katastrofy
a ani se o to nechci pokoušet. V daném příběhu je však tolik záhad a mož-
ností, že nemůže být snad příliš na škodu, upozorním-li ještě na něco.

Stručná fakta:
Po ukončení leteckého učiliště létal Jurij Gagarin jako stíhací pilot

u bojového pluku, kde nalétal přibližně 300 hodin na letounu MiG-15,
což není zrovna moc. Po nedokončeném výcviku na 1. pilotní třídu byl vy-
brán do řad budoucích kosmonautů. Když 12. dubna 1961 obletěl v so-
větské kosmické lodi Vostok 1 za 108 minut zeměkouli, stal se snad
nejpopulárnějším člověkem na světě. Bohužel, popularita měla i své
stinné stránky. Stal se jakýmsi vypravěčem příběhu, jehož osobní život je
navíc stále sledován a hodnocen. Nějaký čas dokonce dosti propadl alko-
holu. Své chování změnil po pověření velitelskými funkcemi. Absolvoval
vojenskou Žukovského akademii, ale byl zcela oddělen od létání. Jako
zástupce náčelníka letecko-kosmické přípravy budoucích kosmonautů se
však měl podílet také na kontrole jejich leteckých výsledků. Znamenalo
to dokončit výcvik na 1. pilotní třídu a výcvik instruktora létání. Proto
požádal Gagarin dne 2.12.1967 o opětovné zařazení do leteckého vý-
cviku. V rozmezí 13. až 22. března 1968 provedl 18 letů v trvání přibližně



7 hodin na dvousedadlovém MiG-15 UTI s instruktorem. Měl zhruba os-
miletou přestávku v létání, ale přece jenom předchozí letecké zkušenosti,
takže to by k provedení prvního samostatného letu na jednomístném le-
tounu, který z dřívějška znal, mělo postačovat. Ověřit schopnost Gaga-
rina k samostatnému letu měl vedoucí letové přípravy kosmonautů plk.
Vladimír Serjogin, Hrdina SSSR, instruktor, válečný a dokonce zkušební
letec.

Osnova letové přípravy (OLP) s popisem jednotlivých cvičení jakož
i způsobem řízení letového provozu (a podle tohoto vzoru shodné u le-
tectva všech jeho satelitů, tedy také u nás) zahrnovala předběžnou pří-
pravu, prováděnou den před létáním, a předletovou přípravu před
zahájením samotného létání. Ve vzorci předběžné přípravy byla v pří-
padě Gagarinova letu řada odchylek, které však, podle mého názoru, ne-
mohly mít zásadní význam. Zajímavější je fáze přípravy předletové, kde
oproti zavedené praxi byla onoho kritického dne řada nezvyklých věcí.
Předletovou přípravu řídí zásadně řídící létání (ŘL), který po dobu leto-
vého dne odpovídá za veškerou činnost na zemi i ve vzduchu. Do této
funkce jsou určováni pouze nejzkušenější piloti. ŘL má před zahájením
létání provést t.zv. „zálet počasí“, zpravidla na letounu s dvojím řízením,
tj. osobně se seznámit se stavem počasí v pracovních prostorech (zonách)
letiště a informovat o něm účastníky letového dne. Zde došlo k první
anomálii. Je pravděpodobné, že se tento zálet tehdy nekonal, všechny
dostupné prameny uvádějí, že k němu došlo až hodinu po zahájení létání
a nemohl ho proto provést ŘL. Serjogin s Gagarinem mohli však být
s povětrnostní situací obeznámeni zprostředkovaně někým jiným.

Před samotným rozborem následujících událostí je třeba ještě důrazně
odmítnout dohad, tendenčně používaný některými „odborníky“ a to
údajně katastrofální stav Gagarinova letounu MiG-15 UTI. Tento letoun
byl vyroben licenčně v podniku Aero Vodochody jako jeden z 2013 kusů
letounů tohoto typu tam vyrobených, které byly následně exportovány do
řady zemí a svou kvalitu prokázaly nad veškerou pochybnost. U nás létaly
až do začátku osmdesátých let. „Spárky“ byly hodně využívány, a proto
měly zpravidla větší počet provozních hodin než sólové letouny, byly však
podrobovány pravidelným náročným revizím. Hovořilo se také o možném
vlivu přídavných palivových nádrží, kterými byl letoun – snad zbytečně
– vybaven. Na plnění zadaného úkolu nemohly mít v tomto případě pří-



davné nádrže žádný vliv. S prázdnými přídavnými nádržemi šly dokonce
provádět prvky vyšší pilotáže, pokud vstupní rychlost obratu nepřesa-
hovala 700 km/hod., což jsme běžně také prováděli.

Další, často používaný dohad, se týká alkoholu či jiných omamných
látek, pod jejichž vlivem měla osádka být, podle zásady, že co Rus, to opi-
lec. Nutno zdůraznit, že piloti před letem procházejí lékařskou prohlíd-
kou a při podezření na podobné vlivy by jim dozorčí lékař, už ve vlastním
zájmu, let zakázal. Rozbory tělesných tkání obou letců, provedené po ka-
tastrofě, také podobný vliv jednoznačně vyloučily.

Vraťme se k průběhu letového dne. Podle zavedené metodiky měl
Gagarin tehdy absolvovat přezkoušení před prvním samostatným letem,
které je v OLP popsáno jako cvičení č. 3 „Kontrolní let techniky pilotáže
po okruhu – přezkoušení. H=500 m, doba trvání 4x6 min. NPP - Nor-
mální povětrnostní podmínky“. Jak se ukáže dále, let byl prováděn v mra-
cích a nad mraky, teda za ZPP – ztížených povětrnostních podmínek, pro
které Gagarin nebyl vycvičen. Plnou kvalickaci pro takový let však měl
instruktor, plk. Serjogin, samotný let proto nebyl v rozporu s předpisy,

je pouze otázka, proč pro přezkoušení pro tak jednoduchý úkol, jako je
provedení prvního samostatného letu za NPP ve výšce 5-800 metrů, zvo-
lil kdosi (Serjogin?) let v zoně nad mraky. To bylo ve zřejmém rozporu se
systémem přípravy.

Podle dostupných informací a zprávy vyšetřovací komise, vedené tehdy
profesorem S. M. Bělocerkevským a letcem-kosmonautem Leonovem,
tak jak je popisuje plk. ing. Pavlík, Gagarinův let probíhal následovně. Po
navázání spojení s ŘL a provedení předepsaných úkonů žádá Gagarin v 10
hod. 18 min. 45 sec. o povolení ke vzletu. K plnění úkolu jim ŘL určil
zonu č. 20, vzdálenou od letiště cca 100 km, což odpovídá vzdálenosti
Praha-Plzeň a doba letu při běžně užívané rychlosti 600 km/hod. činila
10 minut, a výšku 4200 metrů. I když počasí v této vzdálené zoně nebylo
zjištěno, šlo zcela jasně o let za ZPP. Z toho vyplývá, že let se v rozporu
s plánem konal s vědomím a za souhlasu ŘL. Proč ? Působila zde autorita
plk. Serjogina ?

Vraťme se k samotnému provedení letu. Spodní výška oblačnosti byla
900-1200 m, další vrstva ve výšce cca 4200 m. V 10 hod. 25 min. a 50
sec., tj. pouze 7 minut po vzletu, ohlásil Gagarin zaujetí zony. V rámci
přezkoušení techniky pilotáže v zoně měly být prováděny zatáčky s ná-
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klonem do 70°, bojové zatáčky, spirály, případně i výkruty. Zatáčka s ná-
klonem 70° se na MiG-15 prováděla při rychlosti 450 km/hod. při nomi-
nálním režimu motoru. Přetažení zatáčky ve snaze zvýšit její úhlovou
rychlost může vést ke ztrátě rychlosti pod hodnotu 350 km/hod., což
může způsobit až přechod letounu do strmé spirály, případně až k pádu.
Letoun před tímto nebezpečím varuje třesením. Pokud pilot, ve snaze za-
bránit klesání letounu ve strmé spirále, přitahuje řídicí páku, zvyšuje
pouze strmost spirály. Provádění ostrých zatáček a ostatních uvedených
prvků i v případech, že není rozeznatelná linie horizontu, umožňoval typ
umělého horizontu, montovaný v letounech MiG-15 UTI v obou kabi-
nách. Každý z nich je autonomní, nelze proto předpokládat současnou
poruchu obou přístrojů. Tyto horizonty mají tu zvláštnost, že při klesání
se na vertikální stupnici ukazuje barva hnědá, při klesání modrá, což je
poněkud nezvyklé. Oba horizonty byly při kontrole po havarii shledány
v pořádku.

V 10 hod. 30 min. 10 sec., teda za 4 minuty a 20 sec. po zahájení cvi-
čení v zoně Gagarin klidným hlasem oznamuje ukončení úkolu a návrat
kursem 320°. Co mohl za tak krátkou dobu procvičit ? Je proto na místě
otázka, co bylo důvodem tak rychlého návratu ? Mohlo to být zhoršení
počasí snad vlivem blížící se studené fronty, závada, rozhodnutí plk.
Serjogina jako instruktora nebo z jiných důvodů ? Rozhodně však je za-
jímavé, že Gagarin, proti všem zvykům, neuvádí důvod ukončení úkolu
v zoně, třeba také pro informaci ŘL. Od okamžiku hlášení o návratu však
již žádná další zpráva nenásleduje a po 50 sec. letoun ve střemhlavém
letu naráží do země rychlostí větší než 600 km/hod.

Zde začínají dohady, co se v té době skutečně událo. Hovořilo se o vlét-
nutí do víru, způsobeného jiným letounem, možnosti srážky s ptákem,
rychlém úhybném manévru před jiným předmětem (např. meteorologic-
kou sondou), atd. Můžeme se pouze dohadovat, v jaké poloze se letoun
při posledním hlášení Gagarina nacházel. V přímém letu, v zatáčce, kle-
savé zatáčce, a kdo letoun pilotoval? Nevíme ani, zda letoun letěl v mezi-
vrstvě oblačnosti (to by pravděpodobně pilotoval Gagarin), nebo již
v mracích, a kdo pilotoval v tomto případě. Rozhodně po odeznění po-
sledního hlášení muselo dojít k radikální změně situace. Ke shora uvá-
děným možným příčinám přidává plk. ing. Pavlík ve svém článku jako
vysoce pravděpodobnou možnost katastrofy tzv. „iluzi za letu“, kdy pilo-
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tovy fyzické pocity jsou v tak značném rozporu s údaji přístrojů, že se
začne těmito pocity řídit, ztratí k přístrojům důvěru a následkem toho
uvede letoun do nezvyklé, nekontrolované a nezvládnutelné polohy.
I když byly tyto jevy v tzv. inženýrsko-letecké psychologii široce probí-
rány, nebyly v tomto případě uvažovány. Možná proto, že se nehodilo při-
pustit, že by takové iluzi za letu mohli podlehnout dva Hrdinové SSSR.

Při pročítání a úpravě příhody plk. ing. Holečka z roku 1963 napadla
mne další, snad nikde neuvažovaná možnost. Představme si situaci, po-
pisovanou plk. Holečkem. Stejný typ letounu, obsazení poměrně zkuše-
nou osádkou, ztížené povětrnostní podmínky ve dne, let v mracích.
Případný rozdíl může být pouze ve výšce letu. Závada, popisovaná plk.
Holečkem měla postupně se zhoršující charakter, kdy teprve po domluvě
obou členů osádky se zjistilo, že tížení na hlavu s následným náhlým vy-
bráním není dílem pilota, který v dané chvíli letoun řídil, ale že jde o zá-
vadu. Vidíme, že trvalo chvíli, než pilot za řízením se ujistil, že nejde
o zásah instruktora a instruktor pochopil, že jde o závadu a převzal řízení.
Závada se po několika minutách opakovala a záležitost skončila kata-
pultáží. Ohledáním trosek se na závadu a její příčinu nepřišlo. Závěr: „Pří-
čina neznámá“. Byly ale k dispozici výpovědi pilotů, takže šlo alespoň
zjistit situaci a chování letounu. Pochybuji však, že by zpráva o závadě
a průběhu této nehody byla sdělována do zahraničí, zejména když se ne-
podařilo určit příčinu, není proto pravděpodobné, že by se úvahy sovět-
ské komise v roce 1968 mohly nést i tímto směrem. V případě Gagarina
nám osádka svou výpovědí nepomůže.

Zkusme obě situace porovnat. Nevíme, proč skončil Gagarin let v zoně
tak brzo a chybí údaj o výšce letu při návratu (alespoň to v citovaných
materiálech nevidím). Je pouze dohad, že to bylo pod 4200 metrů, lze se
domnívat, že klesali v mezeře mezi vrstvami oblačnosti. Shodněme se,
že v okamžiku hlášení pilotoval Gagarin. Varianta 1 : K předčasnému
ukončení úkolu mohlo dojít kvůli plk. Holečkem popsané závadě, kterou
Serjogin ani Gagarin z nějakých důvodů neohlásili. Nakonec – letoun se
opět choval normálně, mohli to považovat za pouze chvilkový jev, domů
šli pro jistotu. Varianta 2 : K popsané závadě došlo až po hlášení Gagarina
(což bych osobně považoval za pravděpodobnější).
Spusťme stopky, počítejme a uvažujme.

Varianta 1: Několik sekund (5-10 ?) po hlášení začíná být letoun opět



těžký na hlavu, Gagarin informuje Serjogina, Serjogin přebírá řízení. Pře-
hrávám si v duchu celou situaci a docházím k době mezi 25 – 30 sekun-
dami. Zbývá cca 20 sec., Serjogin se snaží letoun přetáhnout, situace se
zhoršuje, žádá o pomoc Gagarina, může jít i o přechod do spirály, rozkaz
k opuštění letounu ale nedává. Pokus může trvat 8 - 10 sec., zbývá 10 - 12.
Serjogin rozhoduje o katapultáži, dává příkaz Gagarinovi. 3 sec., zbývá 8.
Nelze se však katapultovat v přízemní výšce, zbývá proto nejvýše 6 sec.
Podle pravidel se má katapultovat první Serjogin, Gagarin ukázněně čeká.
A v těchto zbývajících cca 5-6 sekundách musí Hrdina Sovětského svazu
Serjogin vyřešit několik dilemat: Ztratit před pár sekundami ještě letu-
schopný stroj pro možná banální závadu (před chvílí přece závada pře-
stala, může přestat znova) a čelit vyšetřování, při kterém bude komise
zpochybňovat jeho rozhodnutí? Přiznat před Gagarinem, že není scho-
pen situaci řešit? Věřit, že poměrně nezkušený Gagarin situaci pochopil
a bude se katapultovat okamžitě po něm? .... 5 sekund uběhlo, stroj na-
ráží do země.

Varianta 2: K závadě dochází až několik sekund po hlášení (10 - 15?).
Letoun začíná být těžký na hlavu, Gagarin se jej snaží udržet. (10 sec.)
Serjogin se táže, proč Gagarin klesá, ten ho seznamuje s problémem,
Serjogin přebírá řízení. Tady už by to trvalo o něco déle než by se dohodli
(20 - 25 sec.) Celkem tedy uplynulo okolo 40-45 sec. Oba tahají, protože
na katapultáž už není čas. Dalších 5-10 sec., vylétávají z mraku, náraz.
Dle protokolu mají oba ruce na řídicích pákách. Varianta 2 mi připadá
o něco pravděpodobnější.

Obě varianty jsou možné, rozšiřují pouze paletu možností, nejsou o nic
pravděpodobnější či nepravděpodobnější než jiné. Stejně zůstanou také
v říši záhad. Ale snažili jsme se!
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Létá od r. 1955. Přepadový
stíhací pilot, inspektor tech-
niky pilotáže velitelství PVOS,
zkušební pilot Výzkumného
ústavu 030 Kbely.

Od r. 2000 instruktor
v letecké škole Letňany.

Létal celkem přes 25 typů le-
tadel, zejména: Z-126, C-11,
MiG-15, všechny verze
MiG-21 (F, PF, PFM, MF),
MiG-23 MF a ML, L-29,39,59,
L-410, Z-142, Cesna 150, 172, 8 typů UL, také jako druhý pilot Mi-17 a Mi-2

ČTYŘICÁTÉ VÝROČÍ MÉ PRVNÍ KATAPULTÁŽE SE SMUTNÝM
KONCEM

Aktéři události: Vítězslav Nohel a Vlastimil Navrátil

Tato událost byla medializována tiskem i televizí, takže nechci jitřit
historii, ale poodhalit s odstupem doby spolupůsobící okolnosti a osu-
dové události. V té době jsme již mnoho let létali na letounech MiG-21,
na které se tehdy přeškolovalo bez letů dvojího řízení, tedy přímo sólo-
vým letem. Jediným typem dvojího řízení na obnovování podmínek
a přezkušovací lety byl MiG-15 UTI.

Podle plánu jsem měl 16.7.1969 odjet na zdravotní rehabilitaci do naší
zotavovny v Jeseníkách. Manželka s naší malou dcerkou nechtěla být
čtrnáct dní sama doma a tak jsem ji odvezl o předcházejícím víkendu
k jejím rodičům. Jenže nastala náhlá změna situace. Divize nám nařídila
na shora uvedené datum LTC (letecko-taktické cvičení, kdy letí neznámé
cíle a přepadoví stíhači jsou na n navedeni a imitovaně je musí sestřelit).
Začátek cvičení večer a pomračování v noci. Zvláště na noc bylo třeba
kompletně vycvičených pilotů v rozsahu 1. pilotní třídy, to nemohli zastat
piloti ve výcviku, a tak na požadovaný počet letounů bylo potřeba každé



tělo. Bylo tedy zaveleno: „Vytelefonuje se odložení rehábky o jeden den
a musíš na létání!“ Navíc jsem měl na začátku noci před nočními přepady
obnovit podmínky (tj. ověřit po přestávce v létání jejich schopnost k noč-
ním letům) na letounu MiG-15 UTI První let byl podle přístrojů v zakryté
kabině těsně před soumrakem a na druhý let se piloti střídali bez vypnutí
motoru, kdy ten první pomohl s ukurtováním se svému nástupci. Vsuvka:
Při LTC jsme museli mít s sebou malou brašnu s plynovou maskou. Aby
technik mohl zavřít kabinu, stoupl si pilot zvaný „Plachta“ na křídlo vedle
mé zadní kabiny, podíval se dovnitř a řekl: „V noci to nikdo kontrolovat ne-
bude, dej sem tu plynovou masku! Náhodou se, blboune, vystřelíš
a budou chtít, abys to zaplatil“. Pouhý černý humor, ale brzo pravdivý.

Celý let proběhl normálně a po přiblížení na přistání na kraji Ostravy
se výšce 300 metrů jsme dostali příkaz uhnout z přistávací osy a točit za-
táčku o 360o, aby mohli přednostně přistát stíhači z přepadu, kteří měli
minimum paliva. Během první zatáčky jsem doporučil Vlastíkovi, aby vy-
stoupal na 450 m, abychom lidi nerušili létáním tak nízko nad zemí. A to
nám zachránilo život! Při druhé zatáčce ve směru na západ se ozvala rána
a motor okamžitě ztichl. Byli jsme nad okrajem železáren a ve směru na
Porubu bylo trochu volného místa. Okamžitě jsme srovnali náklon le-
tounu a v rychlém klesání v tomto směru jsem stačil pouze rychle říct:
„Vystřel se hned za mnou!“ Odhodil jsem kabinu, nohy rychle na stupačky
sedačky, hlavu opřít o záhlavník, napnout svaly – a zmáčkl jsem rukojeť
pro vystřelení. Nacvičenými bleskovými pohyby jsem usnadňoval kritic-
kou situaci přednímu pilotovi, který se katapultuje vždy druhý, aby plyny
jeho pyropatrony neožehly instruktora. Rána, prudký pohyb vzhůru, dy-
namický náraz vzduchu daný rychlostí a na malý okamžik se ztrácí vě-
domí, protože přetížení při vystřelení dosahuje 18-20 g (jednotek zemské
tíže – pilot, vážící 80 kg v okamžiku katapultáže vlastně jako by vážil
1440-1600 kg!). Při tom jsem registroval, že sedačka se mnou dělá pře-
met. V poloze na zádech jsem už byl akceschopný a chtěl jsem odhodit se-
dačku, ale automat byl rychlejší. Cítil jsem uvolnění popruhů, odkopl
jsem sedačku a vědom si kriticky malé výšky ručně jsem otevřel padák.
Prudké zbrzdění, které způsobí zhoupnutí na padáku, rychlá kontrola
vrchlíku a pak pohled dolů, který mne nijak nenadchl. Z výšky asi 50
metrů po otevření padáku jsem se snášel mezi hustě položené stožáry
vysokého napětí a na cílené řízení padáku nebyl čas. Důsledně jsem držel



nohy u sebe, vědom si toho, že dopadnout obkročmo na úhelníkové že-
lezo by asi hodně bolelo. Stačil jsem jen stáhnout boční šňůry, abych se
šikmým letem dostal do mezery mezi nevábně vyhlížející stožáry. Poda-
řilo se a já dopadl do mezery mezi dvěma stožáry, kde ani nebylo místo
na ztlumení pádu parakotoulem, takže jsem to ustál na nohou. Klika byla,
že nefoukal vítr. Po dopadu jsem se ohlédl, zda neuvidím Vlastíkův padák.
Nic – a vědom si malé výšky katapultáže jsem jen věřil, že to snad dobře
dopadlo. Sbalil jsem padák a kráčel k nedaleké hale. Z ní jsem viděl stou-
pající kouř a slyšel sirénu hasičů. Odevšad se sbíhali lidé a také já šel
k místu dopadu letadla. Díra v hale s troskami letounu, sanitky – a bylo
jasné, že to nedopadlo dobře! Mne se ujali lidé z kanceláře u této haly
a řekli mi o následcích dopadu letounu, ale také, že Vlastík dopadl na stře-
chu haly a žije. Odvedli mne do kanceláře a já chtěl zatelefonovat na le-
tiště. Ubezpečili mne, že to již udělali. Jenže, jak jsem se později dozvěděl,
telefonát zněl: „Spadlo vám tu letadlo a jsou tu dva mrtví.“

Kancelář byla plná zvědavých lidí, za chvíli přivedli Vlastíka, který –
jen co se mu otevřel padák – dopadl na střechu haly a sundávali ho hasiči.
Opět klika že nefoukal vítr, to by se asi na střeše neudržel. Byly nám sdě-
leny podrobnosti neštěstí: Právě končila přestávka, kdy lidé svačili venku
nebo v hale a právě šli zase pracovat, když se to stalo. Letoun po našem
vystřelení nepadal rovně, ale přepadl doprava a dopadl sice dost daleko od
haly, ale pevný beton udělal své. Trosky letounu se odrazily do části haly,
kde byl sklad železných válců, ale tam právě svačili muž a žena. Ta byla na
místě mrtva a muž zraněn tak těžce, že potom zemřel. Část kompresoru
motoru prolétla halou, ale nikoho nezranila a jen jedno rotující kolo pod-
vozku škrtlo o jednoho dělníka, kterému popálilo pokožku na noze a zra-
nilo. To víte, že jsme z toho byli smutní a velmi si cením toho, že od
nikoho z lidí jsme neslyšeli výtky nebo nadávky. Dokonce nás utěšovali,
že práce se žhavým železem je tak nebezpečná, že mají daleko více smrtel-
ných úrazů než my při havárii letadel.

To vše se událo okolo půl osmé, naštěstí před úplnou tmou. Velice brzo
přijel velitel pluku se skupinou pro zajištění trosek a my jsme odjeli na le-
tiště. Samozřejmě tou dobou už letěla z Prahy komise pro vyšetřování le-
teckých nehod. U letky nás překvapila dost veselá nálada kamarádů
posilněných alkoholem, protože po telefonátu ze železáren „Spadlo vám
tu éro a jsou dva mrtví!“ nikdo nepochyboval o tom, že to jsme jedině my

plk. let. v.v ing. Vítězslav NOHEL



dva. Takže začali trochu zapíjet smutek. Ztráta dvou kamarádů, pohřební
nálada a potom přišla zpráva od velitele z místa havárie. Mrtví jsou bo-
hužel dva zaměstnanci, ale piloti jsou živí. No a tak propukla zase oslava
živých, samozřejmě na jejich konto, což jsme rádi uhradili. My dva jsme
však nemohli slavit znovuzrození, ale museli čekat na přílet vyšetřovací
komise a zápis protokolů. Komise se seznámila se situací, část odjela
k troskám a my byli střídavě vyslýcháni až do tří do rána. Oba jsme vy-
povídali shodně, jak jsme dostali rozkaz k zatáčce, že jsem vyzval pilota
zavřít do zatáčky přistávací klapky, stoupat do 450 m, vysazení motoru,
rozkaz k vystřelení atd. a bylo zle! Komise – nebudu ji jmenovat – až na
jednoho charaktera prohlásila, že věc je jasná a my jsme místo klapek za-
vřeli stopkohout. Nepomohlo naše tvrzení, že to bychom nemohli udělat
dvě zatáčky, zkrátka tak to bylo a my zapíráme! Byla to doba, kdy se vždy
musel najít viník. Teprve po expertize se nám, jako jediný z komise, onen
charakter omluvil za zbytečně prodlužované vyslýchání a sdělil nám, že
došlo k utržení náhonu horního čerpadla paliva a motor opravdu vysadil.

Nehrdější byli padáčkáři, že všechno bezchybně pracovalo a my se vy-
střelili bez jediného poranění. A také nám zdůraznili, že pokud bychom
se vystřelili o 2 vteřiny později, tak už by se nám padáky nestačily otevřít
a bylo by o dva mrtvé více. Vypočetli to ze vzdálenosti dopadu odhozené
kabiny, sedačky i letounu, které byly vzdáleny od sebe po padesáti me-
trech. Já se katapultoval jako první asi ve 250 metrech, druhý ještě nad
200 m a rychlost byla nad 300 km/h. Byl to starý typ sedaček a mini-
mální výška pro vystřelení v horizontu byla 170 metrů. Jsou zbytečná
kdyby: Kdyby nás řídící létání nechal letět k letišti a kdybychom pod
mraky udělali okruh, spadlo by to do polí atd. Asi bude nějaký ten osud.
A ještě trochu toho osudu: Padající letoun prolétl vedle skoro metrového
potrubí kyslíku do pecí! To kdyby proťal, tak to by byla opravdu kata-
strofa s nepředstavitelnými následky.

Po tom všem nás dva čekaly třídenní prohlídky v ÚLZ (Ústav letec-
kého zdravotnictví, který posuzoval zdravotní způsobilost letců k létání).
Z divizní letky přiletělo Aero 145 a letěli jsme do Prahy. Důkladné pro-
hlídky včetně rentgenu páteře, a když jsme po psychotestech potvrdili, že
chceme dále létat, dostali jsme od 2.srpna poukazy do Jeseníků a tím
naše extempore skončilo. Ovšem ne tak docela. Ještě kuriosní dodatek,



jak se to dozvěděla manželka. Na začátku jsem uvedl, že jsem ji odvezl
k rodičům. Dcerka její sestry studovala ekonomku a povinnou tehdy bri-
gádu měla na poště jako spojovatelka. Když šla do práce, žena šla s ní
a chtěla se podívat po městě. Před poštou ji začala neteř přemlouvat, že
to hned spojí a pozdravíme strejdu! Žena se cukala, že mi nebude dělat os-
tudu, aby to nevypadalo, že mne kontroluje, že mi nikdy do Jeseníků ne-
volala. Ale nechala se ukecat, byla spojena na recepci zotavovny a dostalo
se jí kategorické odpovědi: „Už sem nevolejte, Nohel se katapultoval a je v ne-
mocnici!“ a přerušen hovor. Ten chlapík na recepci si spletl ÚLZ s nemoc-
nicí a to stačilo, aby žena s pláčem přišla domů a že pojede za mnou. Po
rozumných argumentech matky, že je jasné, že žiji, a zda ví, kde mne bude
hledat, zůstala u rodičů do mého příjezdu.

A na závěr jen to, že Vlasta Navrátil i já jsme dále prožili ještě mnoho
krásných chvil ve vzduchu a vydrželi až do „leteckého důchodu“. Tímto
reaguji na článek F. Pavelčíka, očitého svědka události, kterému děkuji za
připomenutí této naší katapultáže se smutným koncem.

NOČNÍ EXTEMPORE

Stalo se to někdy v první polovině šedesátých let u 7. slp dislokovaného
v Piešťanech na letounech MiG-15bis, které vedle MiG-17 a MiG-19 byly
převládajícím typem v našem letectvu. Prověrkou připravenosti stíha-
cího leteckého pluku byla LTC (letecko-taktická cvičení), kde hlavním
úkolem bylo odrazit předpokládaný nálet nepřítele. Ten by zřejmě vedl
především útoky na naše mateřská letiště s cílem zničit co nejvíce letadel
na zemi a omezit tak bojeschopnost pluku. Proto bylo pravidlem, že při
cvičení vždy letky přeletěly na travnatá záložní letiště a odtud létaly plnit
určené úkoly.

Naše letka tehdy přeletěla na travnaté záložní letiště u Radošiné. Celý
den se létalo a po ukončení letů jsme byli ubytováni v místním zámečku,
kde normálně sídlila střední zemědělská škola. Ještě jsme si ani nestačili
vybalit věci pro základní hygienu a spací pytel, když se ozvalo bouřlivé
troubení auta, vběhl rychlý posel a křičel: „Všichni do aut, odjezd na letiště
a okamžitý start celé letky!“ Naskákali jsme tedy do aut a cestou přemítali,
co je to za blbinu v nastávající noci nás někam hnát.
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Na letišti již technici dokončovali všechny přípravy k letu, takže každý
skočil do svého letadla a nastalo hromadné spouštění motorů, pojíždění
na dráhu a vzlet po dvojicích. Bylo již po západu slunce a rychle se stmí-
valo. Po vzletu jsme se seřadili po rojích, navázali spojení s velitelským
stanovištěm a dostali příkaz letět na další záložní letiště Boleráz, což je
blízko Trnavy. Svůj prostor působení jsme znali, takže trect se tam bylo
snadné i bez mapy. Na letišti však byla poněkud infarktová situace. Po
příjezdu našeho velitele letky tam byla pouze předsunutá skupina, takže
rozvinutí světelné řady pro vytýčení přistávací dráhy nebylo možné a při
tom byly tři roje letounů ve vzduchu. Rozhodnutí velitele letky bylo bles-
kové a trochu riskantní. Nařídil uvést do provozu radiovůz, sehnat nějaké
kbelíky a z každého auta na letišti naplnit kbelíky palivem a rozmístit je
jako přistávací řadu. U každého kbelíku byl voják s novinami a sirkam
i s tím, že na vystřelenou signální raketu palivo zapálí.

Radiem si nás velitel seřadil nad letiště, které jsme v nastalé tmě jenom
tušili. Na práh přistávací dráhy nechal svítit redektory auta a potom už
zelená raketa, příkaz k rozchodu rozevřených rojů, udělat malý okruh
a na vlastní světlomet přistát na těch 6 nebo 8 hořících kyblíků. Všechno
se povedlo bezchybně a za tento výkon se nám dostalo značného uznání.
Risk to byl, ale kdo umí – umí a vítěze většinou nesoudí.

PŘEŠKOLENÍ NA PŘEPADOVÝ STÍHACÍ LETOUN MiG-23 MF

Psal se počátek roku 1978 a bylo rozhodnuto o přeškolení přepadového
stíhacího letectva na letoun „třetí generace“ – letoun MiG-23 s měnitel-
nou geometrií křídla. Podobné vojenské věci v té době podléhaly pří-
snému utajení, takže se o tom nikde neobjevily žádné veřejné informace.
Velení letectva a protivzdušné obrany státu (PVOS) vyslalo na přeškolení
do tehdejšího SSSR s ohledem na funkční zařazení a požadované maxi-
mální praktické zkušenosti v létání i obsluze 2 piloty a 4 odborníky in-
ženýrsko-letecké služby (ILS). Koncem února 1978 proto odletěli do
přeškolovacího střediska Lugovaja v Kirgizské republice Ing. Vítězslav
Nohel, František Skalický, Ing. Ladislav Zasadil, Karel Fousek, Jan Kulí-
šek a Miloš Parma spolu se čtyřmi učiteli létání z VVLŠ Košice.



Náš tým před ubytovnou, celá skupina bez Skalického

Dostali jsme letenky a letounem ČSA jsme letěli přes Moskvu do hlav-
ního města Kirgizie – dříve Frunze, nyní Bischkek. Tam už nás očekávali
a odvezli k ubytování na vojenské letiště pro přeškolování na nové vrtul-
níky. Časový posun je tam 3 hodiny, takže jsme posunuli hodinky o 3 ho-
diny vpřed, zjistili tak že mnoho nechybí do půlnoci a odebrali jsme se
rychle na kutě. Asi dvě hodiny po půlnoci nás probudilo silné drnčení
všeho v místnosti, trochu s námi popojely postele, a když jsme rozsvítili,
viděli jsme, jak se lustr silně houpá. Samozřejmě jsme trochu zírali na
tyto úkazy, ale nakonec jsme s žertovným konstatováním, že se nějak po-
hnula zeměkoule, opět zalehli a pokračovali v přerušeném spánku. Ráno
jsme se dozvěděli, že jsme právě zažili zemětřesení o síle 4,5 stupně
Richterovy stupnice. Jeho epicentrum však bylo někde u Alma-Aty, kde
mělo sílu asi 8 stupňů a zahynulo tam přes 2000 lidí. Bylo to strašné
a všude panoval velký smutek.

Dopoledne jsme měli trochu volna a tak jsme si šli prohlédnout město.
Všude potkáš kamarády a tak jsme se k našemu velkému překvapení pot-
kali na hlavní třídě se čtyřmi kolegy, kteří se přeškolovali na vrtulníky
Mi-24. Po obědě jsme potom nasedli do letounu „Pčolka“ (Antonov An-
14) a letěli na Lugovoj.
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An-14 na zemi

Pilot, vědom si toho že veze kolegy, nám hned nabídl pilotování a tak
jsme si každý ulétli půl
cesty vlastnoručně od
startu až do přistání, sa-
mozřejmě ovšem z dru-
hého pilotního sedadla.
Na dotaz, jakým kurzem
poletíme, pilot lakonicky
řekl: „Na západ podle že-
leznice, ono tam v té stepi
nic jiného není !“

Přeškolovací základna
nás uvítala docela pří-
jemným počasím, ač se
blížil teprve konec února.
Je to však oblast, kde
téměř neprší a teploty
dokáží být v zimě -40°
a v létě +40°C. Po přistání
nás přivítali představitelé
letiště a odvezli nás
k ubytování na svobo-
dárnu panelákového ty-

Lugovoj před svobodárnou. Směs národností, pře-
školujících se na různé typy letadel



pu. Budova byla skromně, ale celkem slušně vybavena. Dostali jsme dvou-
lůžkové pokoje hned v přízemí a protože v nich byl typický pach nevě-
traných místností chtěli jsme otevřít okna. Ale otevřít šlo jen malé horní
větrací okénko a jinak celé okno bylo neprodyšně olepeno širokou těsnicí
páskou. Jak jsme byli poučeni a sami jsme to potom několikrát zažili,
bylo to kvůli písečným bouřím. To se objeví velký černý mrak, za chvíli se
přižene příšerná vichřice, která dovede převrátit i letadlo, a ta žene písek
tak jemný, že dokáže proniknout sebemenší netěsností či skulinou. To
jsme poznali na vlastní kůži, když jsme při první bouři rychle nezalepili
i to malé větrací okénko. Písek nám skřípal mezi zuby a byl i všude ve
skříních, takže jsme si trochu zauklízeli. Bylo to varování pro bouře příští,
abychom věděli jak se v takovém případě zachovat. Měl jsem tehdy nej-
větší obavy o svůj fotoaparát, protože takový píseček dokáže spolehlivě
podřít objektiv. Vybalili jsme si věci, a protože zbylo trochu času, šli jsme
na průzkum základny, našeho působiště na dobu plánovaných tří měsíců.

Letiště svými rozmě-
ry odpovídalo rych-
lým létajícím apará-
tům všeho druhu
a také budovy byly
volně rozloženy, pro-
tože v takové stepi je
místa dostatek. Před
hlavní vstupní bra-
nou základny jsme
objevili letoun MiG-
21, připevněný na pi-
líři, a přes něj byl

krásný pohled na blízké pohoří Pamír s věčným ledem a sněhem.
Uznáte ovšem, že ještě krásnější je pohled na Pamir z kabiny MiGu-23
z výšky na hranici stratosféry. Byli jsme však varováni abychom k Pamiru
moc nelétali, že prý Číňané jsou na to dost citliví a mohlo by to narušit
vzájemné vztahy.

Druhý den nám ukázali školicí středisko, představili nám lektory
a výuka mohla začít. Prostorné učebny byly podle odborností dobře vy-
baveny názornými pomůckami, řezy agregátů atd. Hned v prvních hodi-

Pomník MiGu-21 před vjezdem na letiště
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Pamír (pohled ve směru od letiště)

nách jsme požádali lektory, aby přednášeli pomalu, my si to přeložíme
a psát si to budeme v češtině, aby to bylo potom pro naše piloty jedno-
dušší. U nás doma bylo o letounech řady MiG všechno v češtině. Hluboce
jsme se zmýlili. Vysoce odborné termíny materiální části letounu jsme
hned tak nedokázali přeložit, tak dobří jsme v ruštině zase nebyli. Ne-
trvalo proto ani čtvrt hodiny a my sami jsme tento způsob psaní zavrhli.
Psali jsme proto v ruštině a nám neznámý technický termín jsme si
potom nechali ukázat na letounu a bylo po problému. Ještě dodnes si pa-
matuji, jak se řekne třeba pianový závěs. Rusky jsou to tři dlouhá, zcela
nepochopitelná slova, a když nám přednášející ukázal tento způsob uchy-
cení přímo na letounu, padali jsme s kolegou do vrtáku.

Celkově byla výuka velmi intenzivní, učilo se 8 hodin a potom jsme si
probranou látku ještě rozebírali na svobodárně. Času na to bylo dost, pro-
tože kromě procházky po základně nebo volně do stepi nebylo kam jít.
Největší větší město bylo vzdáleno 40 kilometrů. Tam nás také párkrát
odvezli, samozřejmě s doprovodem a hlavně s tlumočníkem. V Kirgizské
republice totiž s ruštinou moc nepochodíte. Je tam patrný i vliv turec-
kého půlměsíce, který je na budovách i třeba na hřbitovech a místní „ta-
tarštině“ nelze rozumět. Ohledně toho hřbitova nám tlumočník potom



vyprávěl třeba o způsobu a pověře při pohřbívání mrtvých. Nebožtíka,
zabaleného v pevné bílé látce, přinesou ke hrobu a po krátkém obřadu jej
téměř hodí dolů. Nastane úprk všech zúčastněných ven ze hřbitova, pro-
tože kdo zůstane poslední, bude prý nebožtíka do roka následovat. Druhý
den ráno přijdou pozůstalí opět ke hrobu a teprve když si ověří, že nad-
přirozené síly mrtvého neodnesly, nebožtíka zahrabou.

Samozřejmě vliv půlměsíce ovlivňuje i oblečení. Při prohlídce města
bylo ihned patrné, že rozhodně nejsme místní a tak jsme byli často tá-
zavě a s nedůvěrou sledováni. To se projevilo hlavně tehdy, když jsme fo-
tografovali věci, které ukazovaly jistý nepořádek, nebo styl nevhodný pro
cizince. Tak třeba jsme navštívili místní tržiště, kde jsme viděli staříka,
prodávajícího rozinky. Měl jich před sebou na rozložených novinách
přímo pyramidu. Chtěli jsme si trochu koupit, ale když jsme přišli k té
hromadě a viděli, jak s ní přímo pohybují bílí červi, obletováni hejnem
vos, hodili jsme zpátečku. Když jsme to ale začali fotit, bylo zle! Hrozili
nám, zřejmě nadávali a ukazovali, že máme koukat odejít. Stejně jsem
pochodil při focení řezníka. Na dřevěném rámu měl pověšenu půlku men-
šího prasete, pod ním stolek, na který kapala krev, a byly na něm polo-
ženy krátké hůlečky. Kupující musel hůlečkou ukázat kterou část masa
mu má řezník odříznout. Nesměl prstem, ač na praseti seděly stovky vel-
kých much. Jen cvaknul aparát a už nám chtěli málem vytáhnout clm z
foťáku a měli jsme s Frantou co dělat abychom utekli. Co tam ovšem bylo
vynikající ražniči z mladého beránka. Pokud si k tomu ale někdo dal
místní pivo, měl určité střevní obtíže, svědčící o jeho kvalitě.

Tak plynul den za dnem a my i technici jsme poctivě šprtali, abychom
dostáli dobré pověsti československého letectva, kterou – jak jsme zjistili
– tam naše letectvo mělo. Hned začátkem března přišlo rychle jaro. Otep-
lilo se a jednoho dne dokonce přišel tam neobvyklý déšť. Ve stepi se za-
zelenala tráva a vyrostly malé, ale krásné, růžově žluté stepní tulipány.
Bylo jich tolik, jako když u nás rozkvetou pampelišky. Chodili jsme je do
stepi obdivovat a zahrádkář Franta pojal nápad cibulku tulipánu vyrýt
a doma zasadit. Vyzbrojeni polní lopatkou jsme začali obrývat tulipán.
Když už jsme měli vykopán skoro okop pro klečícího střelce a cibulka tu-
lipánu nikde, tak jsme to znechuceně vzdali. Fandovi potom vysvětlili,
že cibulka je kvůli vláze v hloubce tak 80 centimetrů i více, a navíc že
tento tulipán roste jen zde a je tudíž nepřesaditelný. K tomu jsme byli
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ještě varováni, abychom si nelehali do trávy, protože ve stepi jsou sice
malé, ale hodně jedovaté zumije, jejichž uštknutí je zpravidla smrtelné,
pokud není protijed vpíchnut hned. No a jak vše rychle vyrostlo a zaze-
lenalo se, tak to skoro stejně rychle zaniklo pálivým sluncem a suchem.
Byl březen a my jsme chodili v košilích s krátkým rukávem a volné chvilky
po příchodu z učeben jsme využívali k opalování. Však také po příletu
domů jsme byli obdivně dotazováni, kde jsme byli na dovolené, že jsme
již na jaře tak krásně opálení.

Studium materiální části letounu bylo plánováno na jeden měsíc a bylo
zakončeno orientačním prověřením našich znalostí, abychom mohli začít
létat. Za ten měsíc se vykrystalizovala řada nových událostí. Na této zá-
kladně se spolu s námi přeškolovalo dalších dvanáct národností jak na
MiGy tak na Sůčka různých modickací.

Zahraniční piloti.
Skupin z Afriky bylo

několik. Ten, který již
podle barvy není
z Afriky, jsem já.

Někteří vůbec neuměli rusky, pročež se třeba nejprve tři roky učili ruštinu
a teprve potom se mohli přeškolovat na nová letadla. Z několika arab-
ských emirátů tam byli muslimové a právě v březnu měli ranadán. Na-
staly potíže: Nechodili do školy, modlili se a dokonce na chodbě zabili
beránka a potom si ho tam někde pekli. Na svobodárně binec a všude
plno smradu, zřejmě z krve beránka. Školské oddělení s nimi nic nez-
mohlo, tyto bohaté státy si všechno zaplatily. Také tam bylo dost lidí
černé pleti. Každé ráno se vždy před svobodárnou seřadili do pochodo-
vého tvaru a na učebny pochodovali za zpěvu hezkých písní. Nejkompli-
kovanější však bylo množství Kubánců. Učit se nebo něco dělat pro ně



nebylo. Za zvuku jejich hudby z magneťáku by stále jen tančili a nic ne-
dělali. Protože měli hodně peněz, tak mnohými dárky si získávali místně
zaměstnaná ruská děvčata. K vrcholným číslúm Kubánců patřilo zapalo-
vání si cigarety rublovými bankovkami různé hodnoty v místní kavárně,
kde byli stálými hosty. Kantoři s nimi měli velké potíže, protože nepro-
spívali a jejich přeškolení se protahovalo.

Postupem času jsme začali být nespokojeni s jednotvárnou stravou. Ve
stepi se nic jiného než ovce, koně a velbloudi nechovalo, takže skopové
bylo nazýváno pokaždé jinak, ale vzhledově a chuťově bylo stále stejné.
A jestliže není skopové řádně odblaněno, tak tu pachuť nepřerazí ani pře-
velké množství česneku. Začali jsme skopové odmítat, a pokud to šlo,
jídla si vybírat. Na snídani třeba velmi dobrý jogurt a chléb s máslem, na
oběd vše kromě skopového, což bylo jen výjimkou a večeře se nějak od-
byla. A tak to bylo stále až do konce pobytu, takže nechtěnou dietou
zhubly ty statnější postavy až o 9 kg a my, subtilnější, tak v průměru o 3kg.
Po příletu domů jsme byli všemi obdivovaní štíhlí a opálení hezcí kluci.
A když už píšu o jídle, tak se musím zmínit o kuriozitě cestou domů. Ráno
při odletu z Frunze jsme si již dělali chutě, jak v Moskvě přesedneme do
Il-62 našich ČSA a dostaneme naše dobré jídlo a k tomu plzeňské pivo. Ale
v Moskvě zapracoval zákon namazaného krajíce (já tomu říkám zákon
maximálního svinstva). Z amplionu se totiž ozvalo upozornění, že letoun
ČSA má závadu na motoru a místo něj bude nasazen s malým, v reálu
ovšem větším, zpožděním letoun Aerodotu. A bylo po představovaných
si ideálech! Na palubě se podával zpola uvařený, zpola upečený kousek
kuřete, které snad běželo olympiádu – a pivo žádné. I když jsme skoro
celý den nejedli, tuto stravu jsme odmítli a těšili se domů. Jaké bylo pře-
kvapení manželky, když jsem po příchodu domů před půlnocí spořádal
plný talíř šunkodeků, ač je v mém jídelníčku zrovna nemusím.

Dalším problémem se během našeho pobytu stalo stříhání vlasů. Byla
nám nabídnuta dvě řešení. Čekat na volnou chvíli a odjet do vesnického
sídliště, nebo do zmiňovaného 40 km vzdáleného města. Abychom to
zjednodušili, zeptali jsme se, zda není holič přímo na základně. Byl, ale
dělal ho kotelník ve značně umouněné místnosti hned vedle kotelny. Na-
hlédli jsme dovnitř, a když jsme viděli dřevěnou židli a přes ni nevábnou,
dříve bílou plachetku a kotelníka, tak jsme rychle zmizeli. Nedivte se,
podmínky ve zdejší stepi jsou opravdu tvrdé. Koupili jsme tedy v místním

plk. let. v.v ing. Vítězslav NOHEL



obchodě nůžky a vyhlásili konkurz na dvorního lazebníka. Navzájem
jsme jeden druhého ostříhali a licenci dostal Láďa a já.

A tak nebyl náš půvabný
vzhled ohrožen po celou
dobu pobytu. Další kompli-
kací byly moje zuby. Vypadla
mi plomba a na požádání
jsem byl zaveden k zubaři,
tedy přesněji k zubařce. Or-
dinace byla pologotická kru-
hová místnost, uprostřed ní
třínožka na sezení a vedle
šlapací zubní vrtačka. Půvab-
ná zubařka středního věku
prohlédla můj zub a s omlu-
vou za své vybavení mi na-
vrhla, že mne nebude týrat
šlapací vrtačkou, zalepí zub
pouze vložkou a nechť si jej
raději nechám spravit doma.

Měsíc uběhl a skončila
výuka materiální části le-
tadla, zakončená zkouškou
znalostí, aby mohla začít
praxe. Měli jsme sice vše na-
učeno, ale zkouška nebyla

pro nás jednoduchá v tom, že některé odborné termíny nám byly jasné
v češtině, ale v ruštině jsme se je museli našprtat nazpaměť jako básničku.
Opustili jsme tedy školské oddělení, rozloučili se láhví vodky a přešli
k letce. Tam nám byli představeni naši instruktoři. Fanda měl Ukrajince
z Kyjeva, já Bělorusa. Měli jsme také našeho soukromého náčelníka
štábu, zkrátka logistika.

Nastalo studium letištního řádu, prostoru, ve kterém budeme létat
a hlavně jsme dostali letové osnovy, ve kterých bylo popsáno, co a jak se
musí létat. Na každý let jsme museli vypracovat jeho graccký náčrt. In-
struktoři nám přinesli materiály a my se vrhli do práce. Odpoledne při-

Náš vizážista L. Zasadil a já, jako oběť stříhání



šli naši práci zkontrolovat instruktoři a nestačili se divit naší kvalitě. Měli
jsme vypracovány náčrty všech letových cvičení až do konce kurzu. Ne-
směle nám vysvětlili, že na tuto práci byl vyčleněn celý týden. A protože
program je prakticky téměř neměnný, vyvstala otázka co s volným
časem? Probrali jsme proto tak trochu soukromý a letecký životopis
a byly dny, kdy instruktoři přišli hned ráno k nám na svobodárnu na
pokec a skleničku vodky a hrály se šachy. Zejména zmiňovaný náčelník
štábu byl velmi nadšený šachista a hrál by stále, ale na Fandu neměl.
Fanda hrál totiž doma soutěžně a tak porážel všechny.

Ruští vojenští piloti to neměli jednoduché. Na tak velkou zemi nebylo

Já a realizační tým.
Naši instruktoři

a zleva já, K. Fousek
druhý zprava

Fanda a realizační
tým. Opět naši in-

struktoři, pouze
tentokrát fotím já.

Zleva Zasadil,
Skalický a druhý

zprava Fousek.
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jednoduché zabezpečit obranu vzdušného prostoru a ještě těžší bylo ob-
sadit jednotlivá letiště lidmi. A tak musela nastoupit síla rozkazu, s čímž
se na vojně musí bohužel počítat. Kdo si chtěl alespoň trochu vybrat
místo, kde by rád sloužil, tak musel nejméně pět let létat třeba za polár-
ním kruhem, nebo stejnou dobu v nehostinných krajích dálného vý-
chodu, stepích jihu a tak podobně. Tak i náš instruktor z Kyjeva dostal
rozkaz nastoupit do tohoto školicího střediska. Naložili mu všechno do
nákladního vagonu a jel. Nejhůře to nesla jeho manželka, protože byla
učitelka a co ve stepi, kde se rusky ani nedomluvíte. Kromě toho žádná
kultura, není kam jít do kina nebo divadla. Občas jsme byli pozváni do
rodin našich instruktorů. Jejich ženy vždy připravily bohatou hostinu,
my jsme zase přinesli nějaké pití. Bůh ví, kde sehnaly všechny ty dobroty
v této pusté krajině. Hlavně učitelka při našem pozdějším odletu téměř
plakala, protože s námi se mohla bavit o kultuře, o krásách naší i jejich
země, zkrátka o všem možném, co ji zajímalo. Musím podotknout, že
kromě nás, podle názoru instruktorů, drželi kulturní laťku ještě Němci
a Maďaři, ale ti prý uměli o hodně méně rusky.

Ale zpět k práci. Nastal čas prvních letů. K tomu bylo třeba absolvovat
zdravotní prohlídku v nemocnici ve Frunze. Že jsme měli platnou pro-
hlídku z našeho Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) jim nestačilo.
A tak jsme ráno nastoupili do kurýrního letounu a letěli. Samozřejmě
jsme si opět oba zapilotovali. Nemocnice byla starobylá budova se skrom-
ným zařízením ordinací, které odpovídalo vzdálenosti od Evropy. Doktoři
a sestry měli upjaté bílé oblečení, na hlavách čepice a vůkol panoval silný
pach desinfekce. K odběru krve neexistovaly jednorázové injekční stří-
kačky a hlavně ani jehly. Doslova jsme proběhli pár specialistů a dostali
razítko „Schopen“. Závěrečný dojem – zlatý náš ÚLZ.

Ještě před zahájením létání jsme museli absolvovat nácvik katapultáže.
Z odučené teorie jsme znali parametry sedačky i způsob vystřelení, ale
tak zvaný „suchý nácvik“ v kabině letounu nestačil. K našemu překva-
pení zde měli k nácviku katapultáže náš trenažer z letounu L-39 Alba-
tros. Na vysvětlenou: Byla to malá část kokpitu s kabinou a z ní šly dvě
kolejnice, zakončené dorazem. Po upoutání do sedačky musel pilot
v rychlém sledu udělat úkony pro vystřelení a pyropatrona jej povystře-
lila asi 3 metry a potom zapracovalo brzdění. Tento nácvik ale dělal jenom
Fanda, protože když v mém zápisníku letů viděli, že jsem se už katapul-



toval z MiGu-15, tak prohlásili, že to stačí, to že je praktický důkaz, že to
umím a proto to dělat nebudu, neboť mají nedostatek pyropatron.

Nácvik katapultáže na trenažeru L-39 naší výroby.

Dalším bodem programu byl simulátor MiGu-23, kde jsme museli bez-
chybně zvládnout důležité úkony před a po spuštění motoru, kontrolu
agregátů a krátký let podle radiosystému blízké navigace (RSBN). Záro-
veň s námi se tohoto nácviku zúčastňovali dva piloti z Habeše. Proslý-
chalo se, že mají nalétáno 2000 hodin na americké stíhačce F-5 a svým
chováním a stálým nošením slunečních brýlí naznačovali, že oni jsou
machři. My dva jsme absolvovali vše bez problémů k úplné spokojenosti
instruktorů a po nás nastoupili oni. Hned ten první to krátce po startu
„zapíchl do země“ tak, že když už jsme my odlétali domů tak simulátor
ještě nebyl opraven. Asi jim chyběly zkušenosti z letounů řady MiG-21,
které jsme měli my.

To vše byla jen „předehra“ a nyní následovala trenáž v kabině letounu
a příprava na první lety. Bylo třeba zvládnout, odborně řečeno, normální
a nouzové postupy a k tomu všechny prvky ovládání kabiny, přístrojo-
vým vybavením a signalizačními tably počínaje a ovládacími spínači
konče. Ke kuriozitě došlo hned první letový den. Jak jsem již zmiňoval,
na letišti se přeškolovalo dvanáct národností a bylo zdejším zvykem, že
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stát, jehož piloti ten den létali, měl před budovou výškového vybavení
vyvěšenu svou vlajku. Velmi se nám omlouvali, že československou vlajku
nemají, protože pro dva piloty s tak krátkým termínem přeškolení to ne-
stihli zajistit.

K prvním letům jsme dostali mapu s vyznačenými pracovními pro-
story a to bylo jediné, co se z ní dalo využít. Létat se smělo severně od že-
leznice, která se táhla přesně ve směru východ – západ a zakázány byly
lety od ní na jih k rusko-čínské hranici, ač pohoří Pamíru s věčným sně-
hem a ledem k tomu lákalo. V určených letových prostorech nebylo je-
diné větší město ani vesnice, jen samá step, v níž bylo možno spatřit
roztroušené jurty pastevců a okolo veliká stáda ovcí. Nejbližší záložní le-
tiště bylo vzdáleno více jak 400 km. Vybalili jsme tedy kombinézy, pře-
tlakové kalhoty a přílby a začali ve druhé polovině dubna létat. (To vše
jsme táhli z domova, takže si dovedete představit naše spoluzavazadla)
Prvních asi osm letů bylo s instruktorem na seznámení se s měnitelnou
geometrií křídla a tomu odpovídajícími rychlostmi, s již zmíněným sys-
témem RSBN, lety podle přístrojů v zakryté kabině, akrobacie a lety po
okruhu. Potom už následovaly naše samostatné lety. A to bylo pro nás
veliké překvapení.

MiG-23 U

Před prvním sólo letem měla být po přípravě celodenní trenáž v kabině
letounu. Program letu jsme uměli, na simulátoru jsme byli, lety s in-
struktorem dopadly výborně, tak nač ty ciráty? Kabina sólového letounu



MiG-23

je sice odlišná, ale to jsme znali z teoretické výuky. Druhý den nás in-
struktoři zavedli do hangáru na stanovenou trenáž. Po nahlédnutí do ka-
biny jsme zjistili, že vybavení je zcela odlišné od toho, co jsme se učili.
Letoun neměl průhledový display, na který se promítaly parametry letu,
navigace a bojového použití, indikace palubního radiolokátoru byla
v pravé části palubní desky s masivním tubusem, odlišný způsob spouš-
tění motoru, zkrátka zcela jiná kabina. Vysvětlili nám, že to jsou jedny
z nejprvnějších letounů MiG-23 modickace MS (zatím co my jsme se učili
modickaci MF a okrajově ML, které mělo dostat československé letec-
tvo), a proto ta dlouhá trenáž. Když jsme se zeptali, zda nám tak málo
věří a obávají se, že bychom jim mohli rozbít nová letadla, tak se jen po-
tutelně usmívali a říkali, že na nových letounech si krásně zalétáme doma
a naopak že vědí, že létáme dobře. Toto vysvětlení nás sice moc neuspo-
kojilo, ale něco dále namítat nemělo cenu. Instruktoři nás hlavně upo-
zorňovali na přesné srovnání do osy vzletové a přistávací dráhy (VPD),
protože zde nebylo natáčení příďového kola a pokud nenabylo účinnosti
směrové kormidlo, tak letoun při startu vyrazil ve směru posledního za-
stavení. Chyba při startu znamenala vypnout forsáž, zabrzdit, letoun pře-
sně srovnat a znovu startovat. Samozřejmě, že naše první samostatné
lety dopadly výborně, což bylo podle leteckého zvyku stvrzeno lahví ko-
ňaku.

A tak se vesele létalo dál. Když jsem jednou podepisoval deník přípravy
letounu, stepní větřík otočil stránku a já si všiml, že v rubrice „přepad“ je
napsán čas 20 minut. To měly také všechny lety před tím, ač jsme ještě
přepady nedělali! Když jsem se zeptal technika co to znamená, tak prstem
před ústy naznačoval, abych nemluvil. Sám zřejmě mluvit nechtěl, pro-
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tože se kolem letounu pohybovali pomocní mechanici a další odborný le-
tecký personál. Tak jsem se zeptal přímo instruktorů v místnosti brie-
cngu. Také oni naznačili, abychom mlčeli, a když jsme vyšli ven, tak řekli,
že nám to přijdou vysvětlit na svobodárnu po skončení letového dne.
Sotva jsme se na svobodárně po létání osprchli, už ťukali na dveře. Přišli
naši instruktoři i s NŠ a ten hned po příchodu vytáhl zpod košile za opas-
kem uloženou tenkou, obdélníkovou placatici z nerez plechu, která bývá
jako nouzová dávka vody v sedačce padáku pro pilota po katapultáži.
Okamžitě začal nalévat bezbarvou tekutinu, kterou zředil minerálkou,
obarvenou ovocným sirupem. I tak to bylo silné, až to spalovalo hrdlo.
Bylo jasné, že to byl čistý líh. Druhou dávku jsem rezolutně odmítl a ono
začali mluvit.

Když prý k jejich jednotce přišla zpráva, že budou školit piloty z Čes-
koslovenska, tak vznikla přímo bitva o to, kdo z instruktorů bude vy-
brán. Nešetřili chválou, že máme pověst nejlepších pilotů z Varšavské
smlouvy a umíme nejlépe rusky. Po prvních letech pevně věřili, že zvlád-
neme zmiňované starší MiG-23 se zcela jinou kabinou. A proč tohle
všechno a ty dopisované přepady? Tyto „emesky“ měly ještě starý typ pa-
lubního radiolokátoru, protože nový, výkonnější, byl v té době ještě ve
vývoji. Anténa tohoto staršího lokátoru byla chlazena čistým lihem bez
jediné přísady. Letouny MF a další modickace už měly antény chlazeny
„antifrízem“ a tím se lety na této modickaci stávaly pro naše instruktory
neatraktivními. Každý let s napsaným přepadem umožňoval úzké vy-
brané skupince lidí odebrat ze zásob zřejmě značné množství lihu. Za-
svěcená skupina techniků a pilotů se potom spravedlivě dělila. Samoz-
řejmě že prozrazení této nelegální činnosti by znamenalo udělení tvrdých
trestů. Proto nám i prozradili, jak pašují líh ven. Jak jsem již uvedl, v se-
dačce padáku je nouzová dávka pro pilota pro přežití při katapultáži. V ní
je, kromě malé dávky jídla, i jednolitrová plochá nádoba s vodou. Nád-
oba má svoji životnost a ty vyřazené si oni berou. Nádoba je silná sotva
dva centimetry a dá se teda ukrýt za opasek pod košili. Jeden litr je však
málo a proto chytré hlavy přišly na to jak objem zvětšit. Do nádoby se
nalilo zcela přesně odměřené malé množství lihu a po jeho nalití se pře-
sně stopoval čas odpařování. Nádoba se potom pro bezpečnost dala za
roh hangáru, zapálil se připravený proutek a přiložil k hrdlu nádoby. Vý-
pary samozřejmě explodovaly, ale nádoba se neroztrhla, nýbrž pouze
zvětšila svůj objem asi o půl litru nebo i o něco víc. Tak jsme byli sezná-



meni s procesem, za jehož krytí nám byli velice vděčni, stále nás pobízeli
pít a prosili, abychom o tom mlčeli. To jsme přislíbili a vůbec jsme je ne-
odsuzovali. Ono posedět, popít a podebatovat v úzkém kolektivu v této
pustině asi hodně pomáhalo zahnat chmurné myšlenky.

Po prozrazení této malé lsti se návštěvy u nás na svobodárně začaly
v neletové dny konat stále častěji a my museli k šachům dokupovat záso-
by vodky, abychom i my mohli hostům něco nabídnout. Kromě toho se mi
pití tvrdého alkoholu tohoto typu z duše protivilo. Pilo se sice střídmě, ale
největším pijavkou byl NŠ, který předváděl, jak se dá vypít čistý, neře-
děný líh. Sliznici musel mít úplně spálenou, nebo měl plechovou hubu.
Zachránila nás, teda hlavně mne, náhoda. Při prohlížení zboží ve zdejší
prodejně jsem na zemi v rohu místnosti objevil bedýnku s lehce zapráše-
nými lahvemi vína. Nedůvěřivě jsem jednu láhev vytáhl a překvapeně
zíral na etiketu. Bylo to maďarské víno Döbrey-Haslevely! Otočil jsem
láhev dnem vzhůru, zda není víno kalné a tedy zkažené, protože kdo ví,
jak dlouho tam leželo. Místní stálý sestav zřejmě víno nepil. Jelikož víno
vypadalo dobře, tak jsme chtěli několik lahví koupit. Prodavačka začala
s úsměvem žadonit, že jí to tady překáží a nechť dáme asi jen tři rubly
a vezmeme si to všechno. V duchu jsme zajásali a odnesli si celou bednu.
A tak jsme při návštěvách popíjeli dobré víno, které nám vydrželo až do
konce pobytu, zkrátka každý pil z vlastních zásob. Ovšem abychom mohli

Letový den
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popíjet, potřebovali jsme otvírák, jehož sehnání se ukázalo být velkým
problémem. Na štěstí se povedlo. Po uvedeném vysvětlení proč jsme mu-
seli létat starý typ třiadvacítky, nám slíbili, že si modickaci MF zalétáme,
ale bylo to jen na tři poslední lety, taková třešnička na dort. Pravdu měli
v tom, že doma, po dodání nových letounů, si na nich zalétáme do sy-
tosti.

Letové dny plynuly podle programu a bez problémů i díky počasí, které
zde bylo pro létání trvale příznivé. To bylo dobře, protože pokud by se
během delšího letu náhle zhoršilo počasí a nebylo možno přistát, potom
by zbytek paliva už asi nevystačil pro let na záložní letiště, jelikož to pro
nás nejbližší bylo vzdáleno skoro 450 km. Největším nebezpečím zde byly
písečné bouře. Jako každá bouře, objeví se náhle a s velkou vichřicí. Me-
teorologové na letištích o nich měli přehled a včas varovali. Jednoho dne
bylo slyšet hukot motorů a na letišti jsme viděli přistávat velké množství
vrtulníků. Přes jejich základnu se totiž hnala tak silná písečná bouře, že
celý vrtulníkový pluk raději včas rychle odstartoval a přistál u nás. Na ta-
kové množství vrtulníků nebyl u nich dostatek hangárů a na stojánkách
by je vítr poškodil. Jak jsme se potom dozvěděli, jeden z vrtulníků pro
závadu na motoru nemohl odstartovat, vichřice ho převrátila na bok

Po letu



a hodně poškodila. Takovéto hromadné úlety před bouří zde prý nebyly
zvláštností. I když vichřice těžké letouny nepoškodila, tak ten velejemný
písek se dostal opravdu všude a to pro motory, přístrojové vybavení atd.
bylo velmi nebezpečné. Písek zde byl jedním z bodů, které bylo třeba brát
v úvahu pro prevenci leteckých nehod.

Dva měsíce našeho pobytu uběhly. Už od března jsme chodili jen v ko-
šilích a dny se stávaly stále teplejšími. Nastával květen a 1. máj, svátek
práce, a zvláště konec světové války 9. květen se zde patřičně slavily. Na
den před 1. májem byl vyhlášen mezinárodní „subotnik“. To byla taková
brigáda na úklid a úpravu prostor, místností atd. a byli jsme tedy dotá-
záni, zda se zúčastníme. Samozřejmě se to nedalo odmítnout, protože
všude bylo inzerováno, že to bude „subotnik“ s mezinárodní účastí a „po-
litruci“ se zřejmě chtěli vychloubat množstvím zúčastněných národností.
Naše malá skupinka byla odvedena na školské oddělení. Před budovou
pár žen upravovalo záhonky s květinami a uvnitř, v kancelářích, zde za-
městnané ženy a kresličky myly okna. Mužskou ruku jsme tady pracovat
neviděli. Byli jsme odvedeni dlouhou chodbou do velké kanceláře a místo
práce zde bylo připraveno pohoštění i s přípitkem vodky. A tak jsme
s funkcionáři školského oddělení poseděli a podebatovali za současného
pojídání, prokládaného popíjením. Z Československa zde do té doby
nikdo nebyl a tak byli zvědavi na naši zemi, na to kde a jak se u nás školí
piloti, atd. Dotazů bylo hodně a samozřejmě si je od té doby nemohu pa-
matovat. Takto jsme se propracovali až na konec brigády a šlo se na oběd.

Pro různé oslavy se mezi těmito dvěma výročími téměř nelétalo, takže
nuda a my už začali počítat dny do odletu domů. Výcvik nám totiž po-
malu končil a zbývaly lety z instruktorského sedadla na letounu s dvojím
řízením. Let z instruktorského sedadla nebyl jednoduchý, protože kabina
byla úzká a vidět bylo jen do stran a nikoliv dopředu. I nahoru byl výhled
omezený, protože po celé délce kabiny byl ocelový pás, nesoucí periskop.
Ten se vyklápěl automaticky s vysunutím podvozku a sklápěl jeho zavře-
ním, aby ho dynamický tlak při velkých rychlostech nezničil. Navíc sklo
periskopu pohled dopředu zkreslovalo, takže přisání podle něj vyžado-
valo trochu cviku. Ale nebyl to pro nás žádný velký problém, protože oba
dva jsme byli dlouholetými instruktory s bohatými zkušenostmi z MiGů-
21, kde byl výhled z instruktorského sedadla rovněž omezený a periskop
tam nebyl. Kromě toho měl MiG-23 díky měnitelné geometrii křídla úhel
náběhu klouzavého letu v přistávací koncguraci tak příznivý, že výhled
dopředu byl daleko lepší než z MiGu-21.
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Také 9. květen byl pro nás velmi zajímavý. Ráno jsme byli pozváni na
oslavu v místním kinosálu. Po projevech nastalo odměňování nejlépe pra-
cujících vojáků. Postupně nastupovali na malé jeviště a velitel posádky
jim připínal vyznamenání. Odměněných bylo tolik, že vyznamenání měli
v obyčejném kbelíku a voják, jej nesoucí, vždy hrábnul do kbelíku, podal
vyznamenání veliteli, ten připnul, potřásl pravicí a tak to šlo jako na běž-
ícím páse až do vyčerpání zásob. Po slavnostním obědě byl pro nás při-
praven výlet do „vycházkové“ pastevecké jurty ve stepi. Nemohli jsme jet
všichni, protože byl přistaven jen jeden terénní „gazík“ a kromě štábního
doprovodu a nezbytného tlumočníka jsme byli vyvoleni pouze tři. Rychle
jsme sehnali láhev vodky a vyrazili. Asi po hodině jízdy hrbolatou stepí za
velkého horka jsme dosáhli cíle. Několik volně rozpoložených jurt stálo u
artézské studně, bez které by zde život nebyl možný pro žádného živého
tvora, člověkem počínaje a ovcemi konče. Přivítala nás celá pastevecká
rodina v čele s bačou. Tím byl nejstarší člen rodiny s téměř absolutním
právem.

Na naši počest byl zabit beránek, my jsme odevzdali symbolický dárek,
vodku, a byli jsme pozváni do jurty. Jurta byla dost velká a spodní část
byla srolovaná do výše více jak jednoho metru. To způsobovalo uvnitř
mírný vánek, takže v jurtě bylo příjemně, i když venku panovalo horko.
Po vstupu do jurty byl zkraje malý kobereček, na který se odložila obuv,
a na velký barevný koberec uprostřed šel každý už vyzutý. Proti vstup-
ním dveřím byla velká zdobená komoda, před ni se posadil stařešina,

MiG-21 za letu. Fotka z domova.



Návštěva u pastevců ovcí ve stepi

Ženy u jurty připravují jehněčí pochoutku

vedle něj z každé strany my, hosté, a pak do kruhu ostatní. Každý dostal
na pohodlnější sezení polštářek. Nám to moc nepomohlo, protože na se-
zení na zemi se zkříženýma nohama nejsme zvyklí. Stařešina nalil malé
číšky vodky na přípitek, ženy přinesly čaj, který se naléval do keramic-
kých misek, a mohla začít debata. Uvařen byl silný extrakt zeleného čaje
a vedle v konvici byla horká voda, takže každý si mohl zvolit sílu čaje. Ob-
sluhovaly nás dvě ženy, jedna mladá a druhá o dost starší, které ale ne-
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směly sedět v kruhu s námi. Jejich místo bylo na koberečku vedle vchodu.
Jakmile někdo dopil a položil misku, okamžitě vystartovaly a připravily
další nápoj. Po druhé misce jsem již děkoval, že nechci, ale žena se na
mne jen usmívala a nalila mi znovu. Rusky totiž neuměla a tlumočník
nás poučil, že když už nechceme čaj, musíme misku položit na bok, nikoli
postavit. Povídání bylo zdlouhavé, protože každá věta se tlumočila. Oni
byli zvědavi na život u nás v Evropě a my na jejich způsob života ve stepi.
Jak nám tlumočník prozradil, pastevci vlastnící artézskou studnu mohli
mít hodně ovcí a byli zámožnými lidmi. Každé stádo bylo zjara úředně
spočítáno, podle stanoveného koeccientu se potom určilo, kolik by se
mělo vylíhnout mláďat a kolik se odevzdá a prodá vlny a masa. Nikdo už
nekontroloval, co se vylíhlo, vypěstovalo, a tudíž prodalo navíc. To šlo
bačovi přímo do kapsy a bylo motivem pro intenzivní práci celého ro-
dinného klanu. A tak měli ve městě postaveny velké domy, kde žili přes
zimu. Ovce a ostatní zvířectvo byly svezeny do zimovišť a pastevci si uží-
vali trošky pohodlí po tvrdé práci ve stepi. Během povídání ženy venku
připravily z čerstvě zabitého beránka jídlo a mohlo se hodovat. Na tácku
přinesla žena několik nejlepších kousků masa a podala stařešinovi
k ochutnání. Ten ochutnal, pokýval hlavou, že je to dobré a podal tácek
Fandovi a mně, abychom ochutnali také. Teprve potom žena přinesla
velký podnos s nakrájenými kousky masa a chléb a mohlo se jíst.

Během jídla ženy
skromně seděly na ko-
berečku vedle vchodu.
Teprve až jsme dojedli
a šli si prohlédnout ba-
čovo hospodářství, ženy
přisedly k podnosu
a mohly dojíst zbylé
maso. Jak jsme zjistili,
žena tam měla menší
cenu než stepní kůň.
Prošli jsme mezi jurtami
k malému stádu koní,
každému z nás přivedli
jednoho už osedlaného
a byla projížďka poŠpíz z jehněčího masa byl velmi chutný.



stepi. Stepní koníci jsou men-
šího vzrůstu, poslušní a vy-
trvalí v běhu. Na změnu smě-
ru poslouchali skoro okam-
žitě, nejevili známky neklidu,
že na nich jedou cizí lidé
a nezkušení jezdci. Nasadili
své „stepní“ tempo a mohli
jsme je jakkoli pobízet k rych-
lejšímu poklusu, tak své vy-
trvalostní tempo nezměnili.

Pro pastevce byli koníci ne-
postradatelní k objíždění stád.
Stádo ovcí se hlídat muselo,
protože některé zvíře mohlo
utéci od životodárné vody. Po
objížďce jsem udělal několik
fotek a chtěl jsem vyfotit
s námi i baču a jeho klan. Bača
však začal šermovat rukama,
abych počkal a pospíchal do
jurty. Z komody vytáhl šedé,
něco už pamatující sako, na

kterém byla připnuta vyznamenání. Urovnal je, hrdě nastavil hruď
a mohlo se fotit. Bača měl u koní také dva velbloudy s jedním mládětem.
Byl jsem varován, abych nechodil při focení moc blízko, jelikož velblou-
dice se bojí o své mládě a začne po mně plivat a může i zaútočit. Ještě
jsme ochutnali vodu z artézské studně, poděkovali za pohoštění a neza-
pomenutelný zážitek a jeli zpátky na letiště.

Končila květnová dekáda a zbýval poslední letový den. Bylo jasné, že
rezervní letové dny nebudeme potřebovat a přeškolení ukončíme asi
o deset dní dříve. Než se však všechno ukončilo i úředně, zbýval určitý
volný čas. Instruktoři nám prozradili, že byl plánován výlet do Alma-Aty,
ale zmíněné zemětřesení nám to překazilo. Byla navržena náhradní va-
rianta, vyjet do podhůří Pamíru a udělat tam piknik. Nás všech deset,
naši dva plus další instruktoři, nezbytný doprovod a zásoba potravin
a pití se akorát vešla do přistaveného autobusu. Po silnici jsme jeli jen

Po dobrém obědě jsme se projeli po širé stepi.
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krátce a pak už byl jen hrbolatý terén a před námi hory do výše čtyř tisíc
metrů. Místní znalci navedli šoféra k horské bystřině a podél ní jsme jeli,
až nás zastavily skály a dál to nešlo. Hory působily skličujícím dojmem.
Jediným porostem v podhůří byly solitéry akátů, dále do výšky jen tro-
cha trávy a mechu a nic než holé skály. Nikde ani živáčka. Prošli jsme se
jen kousek kolem bystřiny, ochutnali křišťálově čistou vodu a vrátili se
zpět, protože na nějakou delší vycházku to nebylo. Začala konzumace při-
nesených zásob.

Piknik v podhůří Pamiru u křišťálově čisté bystřiny, pořádaný našimi instruktory po
ukončení přeškolení.

Vše bylo připraveno už z jídelny, protože k udělání ohně nebylo kousku
dřeva. Při pojídání se debatovalo hlavně o konci našeho přeškolení. In-
struktoři pěli chválu, že tak pilnou a zcela bezproblémovou skupinu s tak
vysokou úrovní teoretických znalostí i praktických letových zkušeností
zde ještě neměli. Samozřejmě neopomenuli připomenout velmi kama-
rádské vztahy, navázané hlavně při posezeních na svobodárně. To, co dě-
lali, s námi si prý už s žádnou přeškolovanou skupinou nemohou dovolit.
Na další setrvání to zde nebylo, protože slunce nemilosrdně pálilo a ne-
bylo stínu, kde by se člověk schoval Před odjezdem jsme si chtěli ochla-



dit nohy v bystřině, jen tak po kolena. Voda, tekoucí z výšin, byla tak le-
dová, že v ní nevydržel nikdo víc než minutu. Tak jsme naše neoccielní
rozloučení dokončili na svobodárně. My jsme dopili zbytek vína a oni to
ostřejší. I když jsme zde zažili to, co by nám leckdo mohl závidět, tak
přece jen jsme se těšili na návrat z této nehostinné pustiny a byli jsme
rádi, že vlastní pílí jsme zkrátili náš pobyt o deset dní.

V několika následujících dnech už proběhly jen úřední formality a den
před odjezdem bylo rozloučení s velením pluku i letky, včetně našich in-
struktorů. Obdrželi jsme při tom osvědčení pilota letounu MiG-23. Do-
stali jsme několik rad, na co si máme dávat pozor, až budeme doma
přeškolovat naše piloty a na závěr chtěli znát náš názor a praktické hod-
nocení letounu MiG-23 MF. Zhodnotili jsme klady tohoto letounu z hle-
diska měnitelné geometrie křídla, jeho maximální rychlost 2,35 Macha,
což představuje 2495 km/hod., výzbroje s daleko větším dosahem ničení,
průhledového displeje s promítáním parametrů letu, navigace a prvků
bojového použití na planparalelní sklo před pilotem, omezovače maxi-
málního úhlu náběhu, který zabraňoval pádu letounu do vývrtky, daleko
příznivějším poměrem tahu motoru k hmotnosti, takže výstup do výšky
10 000 metrů trval méně než tři minuty, zkrátka proti MiGu-21 to byl
kvalitativní skok. Z nedostatků jsme uvedli menší směrovou stabilitu
hlavně ve větší výšce a vyšších rychlostech a nutnost častého vyvažování
při každé změně šípovitosti křídla. Letoun měl plynulé stavění šípu, ale
byly tři základní polohy: 16°, 45° a 72° a co šíp, to jiný letoun! Při tak vel-
kém posunu křídla vzad se nutně posouvalo i těžiště a měnilo centráž le-
tounu, což ovlivňovalo letové charakteristiky. To je však charakteristické
pro všechny letouny měnící šípovitost křídla. Nebudu uvádět další od-
borné charakteristiky, ale mnohých nedostatků se konstruktéři vyvaro-
vali u modickace MiG-23 ML, kterou československé letectvo dostalo
následně po dodání jedné letky modickace MF. Názory na tento letoun
mohou být různé, ale kdo MiG-23 nelétal tak jej nemůže kvalickovaně
hodnotit. Na posouzení kvality letounů a hlavně přepadových stíhacích
pilotů uvedu, že první MiG-23 havaroval až po deseti létech provozu, a to
jen proto, že došlo k poruše stabilizátoru plamene a proud žhavých plynů
propálil prodlužovací rouru a v trupu potom jedno z táhel řízení, takže
pilot byl nucen se katapultovat.

Tak skončilo naše přeškolení a příhody cesty zpět jsem již popsal. Po
návratu netrvalo dlouho a přiletěly první čtyři letouny, z toho jeden dvo-
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jího řízení. Proběhlo protokolární převzetí, my s Fandou jsme provedli
přebírací zálety a mohlo začít přeškolení první přepadové stíhací letky
v Českých Budějovicích. Bylo období doznívající „studené války“ a tak
z taktického hlediska dostal letouny 1. stíhací letecký pluk ke střežení
pomyslné „železné opony“. Po dodání jedné letky MiG-23 MF další dvě
letky už byly vylepšené MiG-23 ML. Letouny MF pak byly dislokovány
k 11. slp do Žatce. Kvalita vycvičenosti na tomto typu postupně dosáhla
vysoké úrovně. Uvedu jen některé výjimečné věci. Přepady z přední po-
losféry a z 90° byl kvalitativní skok takového typu přepadu, kromě ost-
rých střeleb jsme absolvovali také výcvik nad mořem na letišti
Peenemünde včetně střelby na vraky lodí, přistání na dálnici, lety v se-
vřené skupině v mracích, přistání v noci bez světlometu, pět se nás úča-
stnilo výcviku ve shozu atomové pumy na letišti Mukačevo na Ukrajině
atd. Nebudu dál pokračovat, to by byl dlouhý příběh.

Období studené války se vyznačovalo vysokým stupněm pohotovosti
stíhacího letectva a s tím souviselo i vypětí lidí. Velkou úlevou proto bylo
uvolnění napětí po roce 1989. To jsme s radostí přijali nejen my, ale i le-
tectvo bloku NATO. O tom jsme se přesvědčili v devadesátých létech, kdy
náš „display team“ předváděl své letecké umění téměř po celé Evropě.
V Belgii jsme byli na letišti, kde byly letouny F-16, určené právě proti
nám. Večer při „hangár párty“, což byla večeře a zábava pro účinkující,
nastala srdečná profesní diskuse o létání, o konci studené války a jak je
dobré předvádět své letecké umění na leteckých dnech a ne v boji, který
by ješitní politici byli schopni v Evropě rozpoutat. A právě belgičtí piloti
říkali, jaké měli obavy z „východního bloku“ a když pochvalně hodnotili
naše pilotní umění, tak konstatovali, že se nás měli bát více. Od začátku
letectví totiž panuje mezi letci profesní úcta. Hrozba války v Evropě po-
minula, ale jestli si někdo myslí, že nebude třeba armády, hluboce se mýlí.
Jen byla trochu zažehnána hrozba světové války, nastaly politicko nábo-
ženské roztržky a terorismus se rozšířil skoro po celém světě. A tak vy-
vstává closoccká otázka, co to vůbec je za odporného tvora ten člověk, že
dokáže ničit vše kolem sebe.
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U LETECTVA JSOU I SMUTNÉ PŘÍBĚHY – ANEB PÁTEK TŘINÁCTÉHO

Stalo na letounech MiG-15 u 7. stíhacího pluku. Den před letovým
dnem proběhla příprava na létání, aby každý detail letu byl promyšlen
a bezchybně splněn. Hlavním úkolem byl únikový manévr před „nepřá-
telským“ stíhačem provedením zvratu ve výšce 9000 m, což bylo otočení
letounu na záda a přitažením řídící páky vyvedení letounu do protisměru.
Technika provedení musela být přesná, protože prudké přitažení mohlo
způsobit pád do vývrtky a při malém přitažení letoun mohl překročit po-
volenou maximální rychlost a mohla nastat reverze kormidel a potíže
s vybráním letounu do normálního letu. Příčinou toho všeho byla „říd-
kost“ vzduchu, protože tlak vzduchu s výškou klesá a již v 5000 m je po-
loviční, takže přiměřeně se zmenšuje manévrovost letounu. Proto byl
celý manévr prováděn s vysunutými brzdícími štítky. Nutno podotknout,
že v této výšce teplota vzduchu dosahuje mínus padesáti stupňů Celsia.

Tyto lety musel mít v rámci výcviku na 1. třídu splněn každý pilot
a k bezchybnému provedení každý absolvoval jeden let s instruktorem
na letounu s dvojím řízením a potom mohl na sólo. K osudnému letu od-
startoval pilot por. J. Adamík s instruktorem mjr.Božíkem. Po nastou-
pání uvedené výšky zahájili zvrat, v jehož dolní fázi, ještě před dosažením
maximální rychlosti, došlo k asymetrickému utržení zámku kabiny in-
struktora. To způsobilo zranění instruktora, jemuž rám kabiny prořízl
hrdlo. Pilot se trochu lekl, protože dehermetizací kabiny nastal prudký
pokles tlaku vzduchu, takže nápor na uši, okamžitá zima, v dané výšce
mohlo být okolo minus 30°C a proudící vzduch způsoboval silný hluk.
Pilot neztratil duchapřítomnost, okamžitě zareagoval a vybral letoun do
normálního letu a volal instruktora co se stalo. Ten neodpovídal a když
se ohlédl, viděl stopy krve. Okamžitě ohlásil rádiem stav nouze řídícímu
létání a začal klesat k letišti na přistání. Všichni co jsme byli ve vzduchu,
jsme korespondenci slyšeli a také přišel striktní rozkaz řídícího k okam-
žitému přistání. Všem bylo jasné, že je zle.

Přednost na přistání měl letoun v nouzi a já byl třetí v pořadí. Po ukon-
čení výběhu jsem roloval na stojánku kolem nešťastného letounu a i přes
shluk lidí a postavené sanitky jsem viděl na trupu a na směrovce krev.
Čekali jsme opodál jak vše dopadne, ale konečný verdikt doktora byl –
smrt. Opravdu byl pátek, třináctého, nešťastný to den.

Jako vždy u leteckých událostí, bylo nutné zjistit příčinu utržení
kabiny. Expertíza zjistila závadu v kuličkovém zámku kabiny. To je



důmyslné zařízení, které drží kabinu na letounu a v případě potřeby pilot
mechanicky uvolní kuličky tohoto zámku, kabina odpadne a pilot se může
katapultovat. Při posledních předepsaných pracích došlo lidskou nedba-
lostí k nesprávnému vymezení vůle potřebnými podložkami a zámek plně
nedržel. Při velké rychlosti způsobuje turbulentní proudění sání a to vli-
vem uvolněného kuličkového zámku přizvedlo pravou stranu kabiny a ta
se dynamickým náporem utrhla a zranila instruktora. Lékaři tvrdili, že
kdyby se takový případ stal na zemi a byla poskytnuta ihned odborná
pomoc, tak by se člověk zachránil, protože úder kabinou nebyl smrtelný.
Ale případ se stal ve výšce asi 7000 m a nízký tlak vzduchu způsobil zvý-
šené krvácení. Nejhorší ovšem bylo, že rychlým klesáním na přistání se
intenzivně zvyšoval barometrický tlak a do krevního oběhu se dostával
vzduch, takže příčinou smrti byla vlastně embolie.

V podstatě vinu na této události měl opět lidský faktor. A v letectvu
dvojnásob platí okřídlená věta, že nejhorší je, když člověk umírá na blbost
toho druhého.

MOJE DRUHÁ KATAPULTÁŽ

Stalo se to 3. 4. 1991 před půl osmou večer severně Českého Brodu
v prostoru mezi Poříčanami a Kounicemi. Létání bylo zahájeno před zá-
padem slunce s přechodem na noc, abychom si prodloužili podmínky IFR
(létání bez vidu a v mracích) a v noci. V té době jsem byl zkušebním pi-
lotem ve Výzkumném ústavu 030 Kbely.

K této události je třeba vysvětlit některé souvislosti. Před koncem roku
1990 k nám přišel požadavek na cvičení pilotů v Ghaně na letounech
L-29 Delfín. Tajemnému africkému lákadlu podlehl spolupracovník a můj
kamarád Karel Fencl. Urychleně byl přeřazen „do civilu“ a vyřazen z lé-
tajícího personálu. Ale tehdy přesně zapracoval slogan, že se spěchá, aby
se čekalo, a čeká, aby se spěchalo. V lednu 1991 se odlet do Ghany neus-
kutečnil a uplynul únor i březen a Karlovi propadly všechny podmínky
pro samostatné létání. A tak osudného dne přišel za námi do výzkumáku
s prosbou: „Copak takhle můžu odletět do Afriky? Podmínky mi propadly
a v Ghaně řeknou, že jsme jim tam poslali vyřazeného pilota bez podmí-
nek, který v tomto roce nemá ani jeden let. Mohl bych s některým z vás
jít na jeden let v Albatrosu (L-39)?“ V té době zastupoval šéfa Olda Pel-



čák a tomuto argumentu se nemohlo říci NE. Do Albíka jsem šel právě já
a tak Karel letěl se mnou.

Samozřejmě jsem ho nechal, aby si let správně vychutnal. Začali jsme
letem podle přístrojů s tím, že další částí bude akrobacie. Kochali jsme se
v kotrmelcích až do souvratu, při kterém se ve výšce asi 1500 m ozvala
rána, a motor bleskově ztichnul. Vybrali jsme letoun ze souvratu a udě-
lali nutné úkony po zhasnutí motoru a při následném požáru, kterého
jsem si všiml při úpravě rychlosti pro klouzání. První slova Karla jako
zkušeného letce, zněla: „To bude průser, vždyť já tady nemám být!“
A okamžitě navrhl, že přistaneme nouzově na břicho na pole, on vystoupí
z kabiny, zavážeme kurty a já že jsem vlastně letěl sám. Z přední kabiny
měl lepší rozhled a okamžitě vybral pro přistání pole mezi shora uvede-
nými obcemi. Po dotočení letounu na vybrané pole jsme si ale všimli, že
přes ně vedou hned dvoje dráty vysokého napětí s patřičně vysokými sto-
žáry. Při této diskusi výšky rapidně ubývalo a signalizace požáru s mož-
ností výbuchu mě nenechávala zrovna klidným. Okamžitě jsem oponoval
Karlovi, že s hořícím letadlem nemá cenu přistávat a že to jistě při do-
tyku se zemí bouchne a podotkl jsem, že už jsem se jednou katapultoval,
funguje to spolehlivě a přežít se to dá. Po mém argumentu nastalo ticho
z důvodu Karlova přemýšlení a náhle rána, bílý kouř a Karel se vystřelil.
Bylo to ve výšce 600 m při rychlosti těsně pod 400 km/hod. Samozřejmě
mne to překvapilo, rána, silný proud vzduchu, ale chvíli jsem ještě počkal
a zmenšil rychlost pro vystřelení pod 300 km/hod. a bouchnul se za ním.

L-29
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Při vystřelení dosahuje přetížení kolem 18 „g“, takže asi na vteřinu lehce
ztrácíte vědomí, ale pohyb vnímáte. Potom je prudké zbrzdění při pře-
chodu do horizontální polohy po vystřelení stabilizačního padáčku.
Hmotnost přilby pomohla a hlava mi kmitla tak, že jsem bradou narazil
až na hruď. Delší čas mne potom bolelo za krkem. Uvolní se popruhy se-
dačky a její odpadnutí automaticky otevírá padák. Po otevření padáku
jsem ještě zahlédl padající hořící letoun a viděl, jak po nárazu do země
explodoval. Zkontroloval jsem otevřený padák, zda není přehozena šňůra
přes vrchlík a začal řídit padák. Foukal totiž vítr rychlostí 9-12 m/sec
(tedy 32-43 km/hod.) a třísknete sebou touto rychlostí o zem. Navíc jsem
byl nad menším lesem a přistát tam by bylo velmi nebezpečné. Proti větru
bych neuspěl a tak jsem mířil padákem šikmo přes les. Padák mne ale ne-
chtěl poslouchat, šnůry mně klouzaly v ruce, ve které jsem držel trofej
katapultáže a to vystřelovací madla. Rychle jsem pochopil, že je lepší uhá-
jit zdravou kostru, madla jsem zahodil a pověsil se na přední popruhy pa-
dáku, abych dopadl před les. Povedlo se a já dopadl sotva 100 m před něj.
Parakotoulem jsem ztlumil náraz, ale než jsem stačil „vylít“ vrchlík, byl
jsem vláčen silným větrem po poli víc jak deset metrů a hlínu jsem měl
i za košilí.

Černý kouř mi označoval místo dopadu letadla a současně jsem pátral
i po dopadu Karla. Vše bylo více jak kilometr vzdáleno a tak jsem začal
balit padák, abych mohl jít k troskám. Ale k mému překvapení přijel hoch
na motorce a odvezl mne. A další překvapení mě čekalo na místě dopadu
letounu. Na blízké silnici auta, motorky, traktory, kola a lidí více než na
fotbalu. Když totiž večer od svých domovů viděli hořící letadlo a potom
i naši katapultáž, tak každý použil jakýkoliv dopravní prostředek, aby byl
u této události. U hořících trosek již zasahovali hasiči a opodál už byly
naskládány sedačky, kryty kabin i Karlův padák. Vše iniciativně svezli
traktorem místní zemědělci a Karla přivezli autem. Ten totiž dopadl hůře.
Lanko, které při katapultáži přitáhne nohy k sedačce, mu sedřelo nohu
a po vystřelení se rozhodl nechat si trofejní madla a tím mu scházela ruka
na řízení padáku, takže při tak silném větru neřízený dopad byl tak tvrdý,
že si zlámal nohu v kotníku. Než jsme se stačili rozkoukat, tak už přistá-
val záchranný vrtulník z Ruzyně. Karla doktor ošetřil a když se přesvěd-
čil, že jsme jinak v pořádku, vrtulník odletěl a my čekali na přílet lidí
z našeho výzkumáku a vyšetřovací komise. To netrvalo dlouho, protože
před vystřelením jsem informoval radiem řídicí věž, takže ostatní bylo



rychle zorganizováno. Trosky letadla byly odvezeny na expertizu, aby se
zjistila příčina poruchy motoru, a my oba jsme odletěli do našich pra-
covních prostor. Tam už čekala vyšetřovací komise vedená gen. Kubi-
zniakem a začalo sepisování protokolů o naší události. A bylo zle! Generál
hřímal, že nás vyřadí z létajícího personálu, speciálně mne, protože jsem
vlastně ve vojenském letounu vezl civilní osobu, což už Karel byl. Ale na-
štěstí se našli u nás i v komisi rozumní lidé, kteří uznali můj argument,
že kdyby tam opravdu byla pro katapultáž netrénovaná civilní osoba, tak
to mohlo dopadnout velmi špatně. Vždyť, když skončily zkušební lety
L-59, jsem vozil mnoho prominentů, včetně ministra obrany Baudyše.
Zabralo to a byl jsem omilostněn. Ale kdo chce psa bít, hůl si najde. Sa-
mozřejmě, že byl pokárán i zástupce šéfa, Olda Pelčák, protože to dovo-
lil. Po všech těch obstrukcích, kdy Karel už sykal bolestí, protože ho
modrá a oteklá noha proklatě bolela, nás odvezli přímo do ÚLZ na pro-
hlídky. Stačil jsem jen zatelefonovat manželce, že nepřijdu domů z noč-
ního létání. Její reakce byla, co že to slavíme, že jsem doma nic neoznámil.
Podotkl jsem, že slavit se teprve bude, že jsem se zase katapultoval, takže
jsem v pořádku na ÚLZ a nechť mi ráno přinese holicí strojek a věci
osobní hygieny. Manželka, vytrénovaná mojí první katapultáží, zůstala
klidná a jenom podotkla, že se jednou ze mne zblázní.

Prohlídky trvaly dva dny, Karel dostal slušivou sádru a na odlet do
Ghany čekal celý měsíc, než se kotník zhojil. Druhý problém měli dok-
toři se mnou. Končily zkušební lety L-59 a já byl ve Vodochodech jediný
od nás na nich zainteresován. Karel už byl mimo a Olda létal L-610. Když
jsem řekl, že nemohu na rehabilitaci a potřebuji tak za dva dny už opět
létat, tak mi pohrozili, že mne pošlou na psychiatrii a kdo to kdy viděl
hned po katapultáži létat! Po dohadech připustili pětidenní domácí lé-
čení a tak jsem po týdnu opět létal.

Závěrem je třeba vysvětlit příčinu vysazení motoru. Při souvratu je
motor enormě namáhán a došlo k utržení lopatky kompresoru, která
škrtla o titanový těsnicí labyrint, a vznikl intenzivní titanový požár.
Takže dle vyjádření odborníků bylo opuštění letounu jediným řešením,
protože letoun mohl explodovat. Po tomto titanovém požáru, třetím
v celém provozu letounu L-39, byly udělány úpravy motoru opravnami
Malešice a my jsme pak zkoušeli maximální přetížení a každý letoun za-
létávali na všech letištích.

Pikantní na celé události je, že se stala 3. dubna a já jsem se narodil
2. dubna, takže od těch dob mám prodlouženou oslavu narozenin.
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DISPLAY PILOT LETOUNU L-59

K předvádění letounu L-59 jsem se dostal při zalétávání prototypů
v Aero Vodochody z titulu zkušebního pilota ve Výzkumném ústavu 030
Kbely. O vyvíjený letoun byl značný zájem a tak se různým delegacím
vždy předvedlo pár „kotrmelců“. Měl jsem sice zkušenosti s předváděním
MiG-23, ale při ukázce jde o skladbu akrobatických prvků tak, aby nava-
zovaly na sebe v co nejmenším prostoru a lahodily oku diváka. A k tomu
musí pilot maximálně využít manévrovacích schopností letounu i svého
umění. Vývoj letounu L-59 pomalu končil, připravovala se sériová výroba
a náš výzkumák dostal červeno-modro-bíle pomalovaný prototyp číslo
0002 k pokračování dílčích zkoušek. A na tomto prototypu jsem začal být
pravidelným účastníkem leteckých dnů. Bylo jich v každém roce 10-14
a budu popisovat události od roku 1991 až do 1995 bez udávání přesných
dat, které by jen zdržovaly děj. A budu vybírat jen rarity pro pobavení. Pro
upřesnění, air-show začínaly od konce dubna a průběžně trvaly do půlky
září. Zpravidla náš display team měl malé soustředění na prvním letec-
kém dnu u nás, což byl Memoriál Jana Kašpara v Pardubicích. Každý si
zde procvičil sestavu, kritické názory odborníků doplnily nebo i pozmě-

Před naším letounem L-59 v Dijonu. Zleva : Schützner, já a Václav Vašek, který předváděl
letoun MiG-29



nily sestavu, aby se líbila
a potom už další nácviky
byly hlavně před jednotli-
vými leteckými dny, aby
pilot „dostal do oka“ pro-
stor letiště. L-59 byl zván
téměř na všechny letecké
dny v zahraničí, protože se
líbil svými tvary, měl už
promítání parametrů letu
na čelní sklo, což se u cvič-
ného letounu líbilo a kde
jsme to odborníkům před-
vedli, tak nešetřili chválou.
Na první ukázku v Dijonu,
ve Francii, jsem letěl s kole-
gou testpilotem M. Schüt-
znerem.

Pod vlivem velké katastrofy v Ramsteinu, byla tvrdě vyžadována a rada-
rem měře-na minimální výška 100 m pro proudové letouny. Tak jsme
zkusili, jestli nekecají a prolétli při přemetu níže. Okamžitě jsme byli upo-

V parku v Dijonu

Před leteckým pomníkem u vjezdu na letiště v Dijonu. Zleva
Schützner, Vašek (MiG-29), Tichý (MiG-29), Trojan (L-39) a já
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zorněni, že ještě jednou a bude nám přerušena sestava a ihned na přis-
tání. Leteckého dne se zúčastnilo mnoho veteránů, účastníků bitvy o An-
glii, včetně našich. Večerní hangár-párty se nesla ve znamení země vína.
Na několika sražených stolech bylo nespočetných lahví šampaňského
a kanonáda špuntů byla velkolepá.
Samozřejmě počátky přeletů nebyly bez problémů. Měli jsme sice v práci
kurz angličtiny, ale to nešlo stihnout a mluvili jsme mizerně. Fráze rá-
diokorespondence jsme se naučili, ale to stačilo jen na předváděčku.
Kromě toho naše letouny neměly plynule laditelnou radiostanici ani od-
povídač sekundární radiolokace ani VOR. Potřebné mapy měli jen piloti
dopravních letounů a tak jediným řešením bylo letět ve skupině s dopro-
vodnými letouny, které vezly technický personál a potřebný materiál.
Nadzvukové letouny letěly s „Tůčkem“ ve výšce kolem 9000 m, což bylo
zpravidla nad mraky a my s AN-24 (nebo 26) okolo 4000 m, což bývalo
často v mracích. V těžkých dešťových mracích i v hradbách kumulů byla
dohlednost menší než 10 m, takže letět skupinu u křídla nešlo, protože
nebyl vidět trup letounu a v každé zatáčce hrozilo roztržení skupiny. Je-
diným řešením bylo letět skupinu na konci trupu u výškovky s rozestu-
pem menším než 10 metrů a pod vrtulovým vírem. Musela to být přesná
práce, protože skupinu vždy tvořily dvě L-59 a často ještě dvě SU-25. Na
letecký den bylo třeba vždy dva letouny. Jeden předváděl akrobacii a
druhý byl pro diváky na statické ukázce a zároveň byl zálohou, kdyby se
projevila nějaká závada znemožňující let. Takže pilotem druhého letounu
a mým náhradníkem byl náš druhý kosmonaut Oldřich Pelčák. Kdo létal
skupinu v mracích, tak si dovede představit co se dělo za výškovkou AN-
24, když z každé strany byly dva letouny. A myslím, že piloti „Anduly“
i cestující byli až příliš klidní, protože netušili, že v silné turbulenci ke
kolizi není nikdy daleko, zvláště když let trvá dlouho a začne únava. Jed-
nou jsme z Anglie letěli v mracích víc jak hodinu a to už ruka na plynu
umdlévala. A někdy s námi piloti „Anduly“ laškovali a protáhli nás mra-
kem, aniž to bylo třeba. Samozřejmě bouřkám jsme se vyhýbali snad až
na jeden případ. Letěli jsme do Anglie na letiště Mildenhalle bez mezi-
přistání.

Nad Belgií jsem zjistil, že nepřečerpávají okrajové nádrže a deccit 460
litrů paliva znamenal, že nedoletím. Z AN-26 ihned vyjednali přistání na
letišti Kleine-Brogel, ale pozor na bouřku. Ta byla přímo na sestupové
ose a naštěstí jsme ji chytili v dolní části. Silná turbulence a v lijáku vidi-



telnost nula, takže na-
cvičená reakce, každý
na svou stranu od An-
duly a pokračovat v se-
stupu s hlášením výšky.
Trvalo to několik desí-
tek vteřin a vypadli
jsme z mraku, uviděli se
a letiště už bylo v dohle-
du. Andula před námi
šla do okruhu a my
s Oldou přistáli ve dvo-
jici z kursu. Na ploše
bylo z bouřky hodně
vody, takže po přistání
gejzíry vody a chytali
jsme smyky při brz-
dění. Byli jsme mile při-

vítáni, stačilo doplnit hlavní nádrž a pokračovali jsme v letu. Při těchto
přeletech na velkou dálku nelze zaručit stálost počasí a tak o překvapení
nebyla nouze.

Na některých letištích jsme někdy opravdu zírali na organizaci a za-
bezpečení. Tak třeba letiště Eidhoven v Holandsku bylo obehnáno dvoji-
tým plotem, kde procházeli strážní se psem a všude cedule zákaz
fotografování. Stačilo namířit foťák a už vás měli. Na účinkující se to ale
nevztahovalo a tak jsme
tady zachyceni při sies-
tě s pozadím našich le-
tounů.
A šlágrem dne byl pří-
let utajovaného F-117,
kategorie nezjistitelný
radarem, kterého jsme
si bez problémů u han-
gáru vyfotili, protože
účinkující to měli dovo-
leno.

Autor před uvítací tabulí letiště
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Okamžitě jsem využil výše uvedené výjimky a ten supertajný letoun vy-
fotil. Tady ho máte!
Po skončení air show jsme měli odletět do Belgie na další letecký den.
Dva belgičtí piloti na F-16 nám nabídli, ať neletíme s doprovodnou ma-
šinou, ale s nimi ve skupině.

Naše skupina při přeletu z Holandska do Belgie ve složení 2x Su-25, 2xMiG-29, 1x L-59
(z druhého byla pořízena tato fotka) a vedoucí 2x F-16 belgického letectva

Podali letový plán, krátká domluva o seřazení šesti letadel na okruhu
a letělo se za VFR (let za viditelnosti země) 1000 ft (300 m) nad zemí.
Prolétli jsme po okraji města a přístavu Amsterodam a Rotterdam, kou-
sek podél pobřeží a potom asi půl hodiny jsme se proháněli nad širým
mořem až k cíli našeho letu, lázeňskému městu Koksijde u hranic Francie.



Večeře byla ve znamení moře. Kuchař chodil s velkým plechem krevet a
každému dal obrovskou porci a k tomu se pilo červené víno. Jen jsme do-
jedli, tak procházející kuchař nám dal bez dotazu nášup, zkrátka lukulské
hody. Ubytováni jsme byli v pěkném hotýlku, který vlastnil vysloužilý pilot
a letiště ho přednostně zásobovalo hosty, aby spokojeně žil. Letecký den
znamenalo obsazení hotelu až po střechu, ale přesto druhý den si majitel
našel čas a uspořádal slavnostní večeři jen pro český tým. Belgičané mají po-
dobnou náturu jako my, jsou přívětiví, pohostinní a mají rádi pivo, ob-
zvláště české. Na všechny letecké dny se totiž vozilo naše pivo, protože jsme
měli štědré sponzory. Pivovar Staropramen díky Ing. Jiřímu Kmínkovi a
technici z Přerova obstarali Zubra. A při večerních hangár-párty, když se na-
razil sud, tak byla u nás fronta až do vypití chváleného moku. Sponzorům
jsme se my odvděčili pozváním na některý letecký den a dle možností sve-
zením v našich letadlech. V Belgii jsme jednou svezli v L-59 našeho vojen-
ského přidělence, který se o naši výpravu vzorně staral. Bránil se, nechtěl,
asi věděl proč. Bylo mu zle, zeleno-bílý po přistání dostal becherovkovou
podporu a přitom pronesl památnou větu: “Jak může být někdo tak blbej
a živit se jenom lítáním.“ A zůstaneme ještě v této zemi. Letecký den v Sa-
nicole nám poskytl, díky tomuto přidělenci, nevšední zážitky. Jednak nás
s Oldou zavezl do Bruselu, takže jsme viděli historické náměstí i čurajícího
panáčka a také atomium. Ale hlavně využil popularity druhého kosmo-
nauta Oldy Pelčáka a vyjednal nám návštěvu jejich hvězdného centra Euro

Na pláži na pobřeží u lázeňského městečka Koksijde, kde jsme v poněkud netypickém
plážovém ustrojení
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Space Center v Antverpách. Přivítal nás ředitel tohoto centra a provázel
nás po celou dobu ukázky.

Space Center v Antverpách, kde je treningový areál pro lety do vesmíru.

Následovalo pozvání k slavnostnímu obědu s menu pro nás neobvyklým.
Předkrm byli opravdu výborní šneci a hlavní chod škeble na víně. A vše
se zapíjelo kvalitním červeným vínem.

Přijetí u ředitele Space Center (vpravo uprostřed, vlevo od něj náš přidělenec v Belgii, první
zleva potom O. Pelčák. Centrum je využíváno i školami k propagaci kosmonautiky.



Šneci jako předkrm bohatého
oběda v Space Center.

Slavnostní oběd v Space Center
– škeble na víně.

Po tomto, pro nás trochu
exotickém, pohoštění
zřejmě chtěli zjistit, jak
to přijaly naše žaludky,
a nabídli nám vyzkou-
šení kosmonautických
simulátorů.

Vyzkoušeli jsme si i trenažer raketoplánu.
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Olda zkoušel poskoky na Měsíci s šestkrát menší gravitací a já dostal
přilbu, byl připoután do kardanova závěsu s třemi osami volnosti a pa-
třičně roztočen. V tomto kolotoči jsem měl na desce před sebou co nej-
přesněji tužkou obtáhnout obrázek. Samozřejmě jsme oba kvalitně
obstáli k oboustranné spokojenosti. Při zpáteční cestě nám přidělenec
oznámil, že jsme očekáváni u něj doma. Přivítala nás jeho žena a hned
podotkla, že pro nás připravila malé překvapení, tedy pohoštění, co jsme
určitě ještě nejedli. Za chvíli z kuchyně přinesla kastrol plný šneků a zůs-
tala velice udivená, když jsme se všichni tři začali smát. Pochopila, když
jsme řekli, kde už jsme je jedli. Ale snědli jsme to všechno.

A ještě jeden zážitek ze severu Holandska. Rarita, letiště Leeuwarden
leží 1 m pod úrovní moře. Spořiví Holanďané zřejmě chtěli ušetřit a tak
všechny ubytovali v nově postavené a ještě neotevřené věznici. Všechno
sice bylo nové, čisté, ale spoře vybavená místnost s osmi železnými po-
stelemi, bez možnosti uložit si někam věci, to bylo silné kafe pro všechny
delegace. Po vzneseném protestu jsme byli všichni ubytováni v okolních
pensionech. Večer jsme se mohli projít podél plavebních kanálů a pro-
hlédli si zachovalý větrný mlýn.

V Lucembursku byl pořádán le-
tecký den k výročí jejich zá-
chranné služby. Přistáli jsme v
hlavním městě, které jsme si
večer prohlédli.
Druhý den na briecngu jsme se
dověděli, co nás všechny čeká.
Po startu bacha na 300 m vyso-
kou televizní věž, která je ne-
funkční, protože kdysi do ní
narazila Cesna a po obletu
města pokračovat 40 km na
sever, najít mini letiště vrtulní-
kové záchranné služby a pro-
vést svou atrakci a návrat zpět
po jiné trati. Přílet a odlet byl
udělán jako jednosměrka, pro-
tože nás bylo hodně a nemuseli
jsme po sobě dávat pozor.Charakteristický větrný mlýn v Holandsku



Kdyby na přilehlém poli nebylo najednou víc jak tisíc aut, tak nevím jak
bych to hledal. Podobný byl letecký den v podhůří Alp v Seitenstetten,
kde se slavilo výročí rakouského aeroklubu. Přistáli jsme v Linci, naložili

nás do osobních aut
a odvezli prohléd-
nout si letiště. Opět
to byla vzdálenost
do čtyřiceti kilome-
trů a dalších dvacet
jsme se jeli ubytovat
do pěkného městečka
Amstetten. Po uby-
tování zpět a v měs-
tečku u letiště bylo
slavnostní přijetí
u starosty, takže
první jídlo byla až
bohatá večeře.
Pro letiště Linec to
byla velká událost,

V hlavním městě Lucemburku – pohled na přemostění údolí.

Posezení na letišti Sitenstetten, kde byla náramná oslava
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protože každý při návratu udělal pár kotrmelců. To udělalo reklamu
a druhý den bylo letiště plné lidí, takže jsme v jednom letu stihli dvě le-
tecké ukázky. Další velký letecký den v Rakousku byl při příležitosti otevře-
ní zrekonstruovaného letiště v Grazu pro nadcházející zimní olympiádu.

Stojánka letounů na letišti Linec

Velká air-show byla v r. 1994 ve Francii v Normadii k 50. výročí velkého
výsadku spojeneckých vojsk v druhé světové válce. V okolí tohoto histo-

Pobřeží s přístavem v Normandii



Slavná Létající pevnost B-17

rického místa bylo jen malé letiště Caen, kde pořadatelé předně umístili,
pro diváky atraktivní, všechna letuschopná letadla druhé světové války.

A tak větší a proudová letadla byla na letišti Evreux, vzdáleného asi 40 km
od místa ukázky. Pro odvoz účinkujících crma Citroen zapůjčila osobní
vozy pro každou delegaci, takže po ukázce jsme byli ihned odvezeni na

Lockheed P-38 Lightning. Letounem tohoto typu byl 18.4.1943 sestřelen japonský le-
toun Mitsubishi G4M1 (Betty), kterým letěl admirál Isoroko Yamamoto, hlavní plánovač

útoku na Pearl Harbor v prosinci 1941. V troskách letounu zahynul.
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letiště a mohli sledovat další velkolepé ukázky, protože se zde předvedly
také všechny světové skupiny, francouzská, anglická, italská, španělská,
švýcarská, zkrátka nabitý program leteckého dne. Účinkujících plno
a večer hangár-párty byla směsicí národností. Večeře podle francouzské-
ho -způsobu trvá velmi dlouho a je rozmanitá a po malých dávkách, než
se dospěje k hlavnímu chodu. Jsou to jako malé ochutnávky hlavně vý-
tečných sýrů, kousků masa, včetně ryb atd. – trvalo to dvě hodiny a ještě
nebyl konec. A při tom neustále procházely servírky s láhvemi červeného
vína a stavěly láhve na stoly bez vyzvání. Nečekali jsme na konec hodo-
vání a požádali jednoho řidiče, aby nás zavezl na nedaleké místo onoho
historického výsadku. Bylo před západem slunce a pohled na pobřeží byl
úchvatný.

Místo spojeneckého výsadku v Normandii v den D

Naprosto unikátním byl letecký den ve Švýcarsku, pořádaný k 40. vý-
ročí letounů Hunter s ukončením jejich činnosti. Létala na nich slavná
švýcarská skupina. Letiště Buochs leží na břehu velkého jezera nedaleko
Lucernu.

Píchli jsme pár mraků a dostali se nad jezero. Letělo se podél skal vy-
sokých 550 m, až se objevil úzký průsmyk. Klesání do něj a za ním vlevo
o 90° bylo letiště. Udělali jsme rozruch průletem skupiny „tůčka“ s dvěma



Známý dřevěný most v Luzernu

Pohled na letiště Buochs a Alpy za ním
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Su-22 a za nimi AN-24 s dvěma L-59. Po průletu rozchod a my každý jed-
notlivě podél skal, v průsmyku rychle podvozek, klapky a rychle klesat,
aby se stihlo přistát. Letiště bylo dlouhé 2 km, ale 450m vlevo od dráhy byl
zmíněný kolmý skalní masiv, takže okruh na přistání se letěl nad vodou
bez viditelnosti letiště a vpravo za pojížděnou začínalo pohoří do výšky
1800m. Radiotechnické prostředky žádné, protože přílet sem byl povo-
len jen za hezkého počasí a ne všem letadlům. Ubytováni jsme byli v hor-
ském rekreačním středisku a přepravováni vrtulníkem. Letecký den byl
velkolepý, jednotlivci a skupiny anglická, francouzská a domácí předvedly
své mistrovství v tomto omezeném prostoru a na závěr prolétla nad le-
tištěm na rozloučenou skupina čtyřiceti Hunterů. V leteckém řemesle platí
jedna moudrost pro přežití. Pilot se nesmí nechat vyhecovat ani amaté-
rem, ani profesionálem. Jeden z Italů to protáhl opravdu velmi nízko nad
betonem. A můj tým techniků hned na mne: „To tak nenecháš, toho musíš
trumfnout.“ A stalo se. Druhý den na briecngu vidím ředitele leteckého
dne, jak se na něco vyptává a pak si ukazují na mne. Přišel a požádal: „No
two, twenty metres, please.“ Samozřejmě jsem prosbě vyhověl. Švýcaři měli
dokonalou organizaci a pořádek. Na letecký den a jeho přípravu povolali
domobranu a tito záložní vojáci zvládli vše. Dokonce před statickou ukáz-
kou byly položeny dřevěné palety, aby návštěvníci nezničili krásnou, hus-
tou trávu. A všichni to respektovali. Už vidím, jak by to dopadlo u nás. Při
odletu jsme opět ve skupině prolétli nad letištěm a kurs domů. Bylo výji-
mečně jasno nad střední Evropou, takže jsme viděli Ženevu, jezero
i s vodotryskem, celé Alpy, pak Německo atd., zkrátka nádhera.

Přelet z Francie



Pohled na slovinské město Maribor

Letecký den ve Slovinsku v r. 1993 se nesl v duchu velkých přátelských
oslav. Slovinci zdůrazňovali, že jsme dvě země, co se rozdělily a musíme
si pomáhat. Přistáli jsme na letišti v Mariboru, prohlédli si letiště konání,
které bylo vzdáleno 15 km, a ubytováni jsme byli přímo v centru města.
Druhý den, vyhrazený na trénink, se začali pořadatelé nesměle dotazo-
vat, kolik letů potřebujeme na potrénování. Přiznali se, že mají málo

Naše skupina před terminálem a řídící věží v Mariboru
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paliva. Když jsme řekli, že trénovat nepotřebujeme, zajásali, okamžitá
změna programu, byl přistaven autobus a jeli jsme do 300 let starého vin-
ného sklepa. Tam nejdříve ochutnávka archivních vín, prokládaná chut-
ným sýrem a potom v místní restauraci pohoštění s množstvím dobrého
vína a živou hudbou k poslechu. To se líbilo celému realizačnímu teamu,
jen my, létající, jsme vždy museli profesionálně držet pitnou dietu. Po
příjezdu do hotelu mě zavolal vedoucí našeho týmu, že přijede návštěva.

Zájezd do starobylého vinného sklepa u Mariboru

Přijeli vyslanci ministra obrany s poselstvím, že ministr vlastní pilotní
licenci, líbí se mu náš Albatros a prosí o krátký let, bude-li to možné. A co
teď? Odmítnout, znamená, že jsme poseroutkové a varianta letět, zna-
mená při náhodném incidentu ve vzduchu obrovský mezinárodní prů-
švih. Takže, krátká domluva časového harmonogramu, žádná
popularizace, nýbrž režim utajení. Brzy ráno přijelo pro mne a techniky
auto, na letišti jsem s věží domluvil o co půjde a šlo se na to. Maribor je
velké mezinárodní letiště, ale přesto se našlo startovací okno a čtvrt ho-
dinka nad letištěm k letu a trošce akrobacie, kterou si ministr se mnou vy-
zkoušel. Dostalo se nám uznání a chvály našich letadel. Ministr zdůraznil,
že Slovinsko vlastní letouny Z-142 a L-410 a pro vojenské letectvo by
cvičným letounem měl být náš L-59. V tichosti jsme se rozloučili, letecký
den proběhl výborně, ale to hlavní se událo asi po měsíci už u nás doma.



Neočekávaně přijel k nám do výzkumáku velitel letectva a už z dálky na
mne volal, že mám velký průšvih a se smíchem mi ukázal psaní, které při-
šlo cestou ministerstva zahraničí a v němž Slovinský Ministr obrany dě-
kuje Českému letectvu za předvedené letecké ukázky a obzvláště děkuje
mně, za nezapomenutelný let v L-59. Takže jsme se zasmáli, jak jsou ty
cesty osudu nevyzpytatelné. Mimo jiné, nebyl to jediný ministr, kterého
jsem svezl. Při ukázce ve Vodochodech to byl náš MO pan Baudyš.

Takových zajímavých leteckých dnů bylo mnoho, v zahraničí i u nás,
každé letiště má totiž své specickum. Byli jsme v Anglii, Francii, Belgii,

Hezky pomalovaný vrtulník Mi-24. Naše letouny se vůbec všude velmi líbily.

Holandsku, Lucembursku, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Slovensku,
Slovinsku, Maďarsku a to v mnoha zemích vícekrát. A k tomu nutno při-
číst kvalitní letecké dny u nás. Kbely, Hradec Králové, Č. Budějovice,
Plzeň, Pardubice, Přerov, Otrokovice, všechny CIAFy a mnoho ukázek
růz-ným delegacím ve Vodochodech, Čáslavi atd. V devadesátých letech,
po otevření hranic, nastal rozmach leteckých dnů a pozvání byla reci-
proční, my k nim a oni k nám.

Byla to i oboustranná zvědavost porovnání kvality letectev, postave-
ných proti sobě v období studené války. A na žádném letišti neexistovala
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Letecká výstava v Berlíně ILA 1992, kde jsme s naším testpilotem M. Schütznerem
a americkým testpilotem (uprostřed) u letounu F-16

Oceňovali jsme krásu měst, kde jsme bydleli (autor, vlevo O. Pelčák)



nějaká chladná rivalita, ale naopak profesní úcta a srdečné přátelství.
A v těch opravdu leteckých zemích tomu odpovídala i návštěvnost až 350
tisíc lidí, v Anglii dokonce 450 tisíc.

Z dalších zajímavostí třeba v Taszáru v Maďarsku byly teploty 35°C
a mně vypovídal spouštěcí agregát, takže problémy se spouštěním. Avšak
nejvíce trpěli doslova uvaření diváci. V Přerově a Č. Budějovicích se hodně
fotilo. Náš fotograf J. Kouba a další byli přivázáni na konci trupu AN-26,
rampa sklopena a každý typ letounů postupně držel skupinu u zádi a fo-
tografové nestačili měnit clmy. Každý předváděný typ pak měl svůj re-
klamní dvojlist letadla a fotek pilotů a na leteckých dnech byl o to velký
zájem. V Bratislavě zase vítr kolmo zleva více jak 20 m/sec a příšerná tur-
bulence a ta pak byla i na velkolepé hangár-párty ve Slonu.

Pro úplnost ještě popis předváděné sestavy. Po startu obrat zpět pro
nabrání rychlosti, průlet na zádech tlačený do svíčky, výkrut ze zad na
záda a zvrat, přemet vytažený kolmo vzhůru a tlačený obrácený čtvrt pře-
met, zvrat, výkrut na čtyři doby, šikmý přemet otočený o 180°, dvojitá bo-
jová zatáčka, nožový let neboli anglické declé a z toho o 45° vytažená
svíčka, polozvrat do nízkého průletu ukončeného sérií stoupavých vý-
krutů s vysunutím podvozku a přistání. Samozřejmě se každý pilot musel
vejít do stanoveného časového limitu.

V tom množství letů se někdy vyskytl kritický moment. U mne dvakrát
a naštěstí při nácviku. V Přerově začaly naskakovat nízké kumuly ve 400
m a já se trecl do toho nízkého ve fázi, kdy kolmo k zemi jsem otáčel le-
toun o 180°, ale on se také z polohy zad přetáčí umělý horizont, takže v té
době neukazuje náklon a v mraku jsem nesrovnal přesně a čas na srovná-
ní mi pak chyběl pro vybrání a vyšlo to s maximálním přetížením v úrovni
místních topolů. Druhý případ byl v Čáslavi a horší. Hned v průletu na zá-
dech, při potlačení do svíčky, mi při maximálním záporném přetížení
praskl zámek břišního popruhu. Vůle ramenních popruhů způsobila, že
se mi knipl vytrhl z ruky, já hlavou narazil do skla kabiny a letoun se ne-
řízen sklopil k zemi. Rychle jsem kopl nohou do kniplu, půlvýkrut mě vra-
zil zpět do sedačky a letoun jsem vybral. Pro uklidnění jsem nad letištěm
udělal pár normálních přemetů s kladným přetížením a přistál. Jen jsem
otevřel kabinu, kritika mechaniků mě nešetřila. Co to bylo, to chceš před-
vádět i odpoledne? Když jsem jim ale podal z kabiny prasklý zámek, zakleli
a začali „makat“, aby mi to do ukázky vyměnili ze zadní kabiny.

A na závěr příhoda asi z nejvíce letecké země, Anglie, kde od dob války
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ctí a váží si letectva. Velký „International Air Tattoo“ ve Fairfordu před-
stavuje statickou ukázku 400 letadel a 150 jich denně předvádí. A na to
přijde 350 000 diváků. Každý ten svátek se nese ve znamení nějakého le-
tounu. Na př. na čtyřicáté výročí C-135 Herkules jich bylo snad čtyřicet.

Svátek Herkulesů – jedněch z největších transportních letadel té doby

V Anglii jsem byl třikrát a zde se mně a celému display teamu dostalo vy-
sokého uznání. V ostrovní zemi je krásné počasí, ale občas se na západě
objeví šedý límec a během krátké doby hustě prší tak 15-20 minut. Ředi-
tel požádá piloty, které zastihne toto počasí, aby ve svůj stanovený čas na-
hodili motor a pomalu jeli po dráze před tribunou a zpět na stojánku. Po
sprše se pokračuje normálně. Když jsem já pojížděl, tak už začínalo drobně
pršet. Právě předváděl F. Císař se SU-22 a na můj dotaz o počasí jen kon-
statoval, že bída, sotva 200m spodek a dohlednost mizerná a proto přis-
tává. A já můžu zkusit, jestli něco stihnu. Odstartoval jsem před jeho
přistáním, i když mi řídící létání doporučoval už jen raději pojíždět. Spo-
dek byl 180m a dohlednost v sílícím dešti se rychle zhoršovala pod mini-
mum. Stihl jsem průlet s výkruty, u konce plochy obrat, abych neztratil
konec letiště z dohledu, let na zádech, pak pomalé výkruty a když při za-
táčce zpět bylo vidět jen do půlky letiště, tak minimálka s podvozkem
a klapkami a přistání. A po příjezdu na stojánku mi mechanici referovali,
že komentátor divákům říkal: „Je počasí zcela nevhodné pro letové ukázky.
A čeští piloti létají. Opět je na ně spolehnutí, jako v bitvě o Anglii.“
Letu zdar!


