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Hořický nezávislý občasník

V Hořicích 31. srpna 2000

26 června rozhodlo městské zastupitelstvo

Whér'l Britain stood �Ione

udělit čestné občanství města Hořic
generálmajorovi Vlastimilu Veselému a
plukovníku Bohumilu Pike§ovi. Stalo se
tak na začátku léta, ve kterém vzpomínají
vojen§tí historikové (a nejen oni) 60.
výrocH letecké bitvy o Británii, klíčového
období�. světové války. Náležitou pozor
nost věnují významnému výročí také
britská válečná a letecká muzea, čehož si
náv§těvník Londýna nemůže nev§imnout.
Vlevo reprodukujeme plakát a publikaci
připravenou letos londýnským váldným
muzeem. Výstava má název ''Léto spitfirů"
a stejně pojmenoval svou knihu historik
Malcolm Brown. Knihu uvede muzeum
slavnostně na trh 14. září, v den, který je
považován za kritický, přelomový bod v
průběhu bitvy. Brown opatřil svou knihu
podtitulem "Když Británie zůstala sama".
V tomto nejdramatičt�j§ím období, po
porážce Francie a Nizozemí a následné
evakuaci britských sborů z pevniny
nestálo totiž nepříteli v cestě nic, než
nepříli§ §iroká mořská úžina. Pozemní
armáda zanechala výzbroj na pevnině, a
tak ve.fkerá odpovědnost za odvrácení
bezprostředního nebezpečí invaze ležela
na Britském královském letectvu. Není
divu, že premiér Churchill hovořil o období
léta 1940 jako o "nejskvělej.fích hodinách
národa" a o tehdej§ích letcích jako o
"hrstce, jíž tolik lidí vděčilo za tak mnoho
jako nikdy v d�jinách lidských konfliktú '�
Nás pak múže tě§it, že jedním z těch, kteří
k té slavné hrstce patřili, byl ná§ spoluob
čan. Vlastimil Veselý přistál u britských
břehů právě uprostřed léta 1940 a o čtyři
týdny pozd�ji už plnil bojové úkoly.

Vlastimil Veselý jakÓ příslušník 96. noční stíhací perutě před svým letounem
Boulton-Paul Defiant Mk.l .

Generálu Vlastimilu Veselému
Vlastimil Veselý se narodil v Hořicích, v Hálkově
ulici (dříve Horynovy domy) dne 20. září 1913 v
rodině státního geometra. Absolvoval reálné gym
názium v Náchodě a Novém Bydžově, kde také
maturoval. V roce 1932 nastoupil vojenskou služ
bu. Poté absolvoval Vojenskou akademii v Hrani
cích a Prostějově. Po ukončení studia v roce 1935
sloužil u leteckých plukú č.2 a č.4 v Olomouci a v
Prostějově jako pilot a instruktor v hodnosti po
ručík letectva.
Těsně před vypuknutím války se rozhodl odejít

do emigrace. Dne 18.5.1939 přešel hranice do Pol
ska a hlásil se na českém konzulátě v Krakově. Pět
dní nato odplul z polského přístavu Gdyně do
francouzského přístavu Cherbourg, kam dorazil
26.5.1939. Vyčkal na letišti Le Bourget na vyřízení
žádosti na vstup do cizinecké legie. Po přijetí do
ciz. legie nastoupil do výcvikového sti'·ediska Sidi
bel-Abbes.
Po vypuknutí války se přemístil do Meknésu k
62. bombardovací eskadrile. Tato jednotka v té
době používala velmi zastaralé letouny Le0.106.

Dokument
Zpráva o vítězství osádky S/Ldr V. Veselý a Sgt Z. Nečas nad He-177

Hlášení F/0 V. Veselého o událostech z noci 12. března 1941

FORMF

''Hlásím, že v nocí dne 12. března 1941 ve 22:30 hodin jsem startoval na letounu �JYJu Defiaut
s anglick_ý seržantem střelcem na Patrol-Line s úkolem zabra(zovat nepFátelské letecké činnosti.
Ukol �y! indivťfluálního rázu na rqz.díl qd ostatnícfz letounů let*y, které pracova�)' společ!Jě v
jiném prostoru. Pracovní v,ýška 15.000 stop.
Po 50 min. době letu řídící pozemní stanice dala rozkaz k přistání všem letounůmua§í tetky.
Vracel jsem se k letišti Cranage od vychddu v 15.000 stopách, Mdyžjse1rtpřed sebou vlevo dole
uviděl siluetu 2 motorového letounu, letícího směrem jižním. Pronds!edova! jsem okamžitě ten
to letoun, avšak při sestupu do jeho v,ý§ky (asi 14.000 stop) jsem ztratil letoun z dohledu. Pokra
čoval jsem přesto po dobu 5 minut v původním směru letu sinusoidou. Uviděl jsem opět letoun a
identifikoval jsem jej jakožto německ_ý letoun Heinke/111. Umístil jsem se po jeho levé straně,
takže Heinkel/111 byl mezi mnou a Měsícem. Letě/jsem s Heinkelem asi po dobu 2 minut v se
vřené formaci (na vzdálenost asi 15 m na úrovni). By/jsem umístěný v prostoru, kam na mne
Heinkel nemnhl střílet ani z jedné jeho střeleckých věží. Po 2 minutách osádka Heinkela zpozo
rovala moji přítomnost a střelec v zadní /zorní věži vystřeli/ua nás 2 dávk_y svítících stl'el,·první
dávka daleko za námi, druhá pravděpodobně zasáhla kormidla. Heinkel, když viděl, že nás zřej
mě nemůže ohrozit , počal pikovat pod úhlem 30-40 stup11ů do vý.fky asi 5.000 stop. Po tuto dobu
bylo pro mne velmi lehké udržeti se s Heinkelem ve skupině, aniž �ych přišel do pal�)'.fe/10 kulo
metů. Po přechodu do horizontálního letu jsem dal střelcovi opětovně rozkaz k zahájení palbJ�
av§ak ten na můj rozkaz neodpovídal a střelbu nezahájil.jelíkož jsem připouštěl možnost, že je
střelec zraněn a nebo, že nu nefungují kulomety, rozhodl jsem se přeru§it boj. Těsně před odpou
táním pilot Heinkelu pravděpodobně letoun vykopl doprava, čímž jsem se dostal do palebného
pole zadního horního střelce. Tento na nás v,ypálil třetí dávku. Tuto zasáhla naplno moji kabinu
a prostor mezi mnou a střelcem. Dostal jsem dva zásahy do prsou a do levého ramene a jeden do
hlavy, kter,ý v§ak byl zmírněn ocelovými brý[emi. Po tomto jsem ztratil vědomí a �pad/jsem do
vývrtky. Dle pozděj§ích výpovědí střelce jsem byl v bezvědomí asi 5 minut. Když jsern opět nabyl
vědomí, nalézal jsem se ve vý§i asi I. 000 stop, načež jsem co nejrychleji stoupal do vět�Y v,P.šky, je
likož jsem byl rozhodnut, že se svým střelcem seskočíme padáke1n, protože jsem nevěděl, do jaké
míry mi moje zranění hlavy dovolí řídit letoun.jelikož mi v§ak střelec neodpovídal ani na mdio
fonické signá0J ani na optické signály, předpokládal jsem, že je buď zabit nebo těžce zraněn a
rozhodl jsem se tedy pokusit o přistání. Nalétl jsem si kurs k pobřeží (dle kompasu) a asi po 15
minutách letu jsem nalezl červený maják leti.ště Cranage, jJo kterém jsem nouzově přistál bez
poškození letounu. Po přistání jsem �yl předán do lékařského ošetření na leti.W Cranage, odkud
jsem byl odeslán do nemocnice RAP Wi!mslow, kde jsem byl dne 13.3.41 podroben operaci. Můj
stav je plně uspokojivý, zranění nezanechává následky. Během 14ti dnů budu asi odeslán do re
kreaózího str�ediska pro důstojníky RAP do Torquay, na(�ež budu schopen normální no(�ní služ
by."

Od:
Pro:
Datum:

Zpravodajského důstojníka 68. perutě
Velitelství stíhacího letectva
Velitelství 12. stíhací skupiny
Zpravodajského důstojníka RAF Coltishall
25. července 1942

IA/ 23/24. červenec 1942
/B/ 68. peruť
/Cl Beaufighter Mk I, Mk VII AI, 4 kanóny a 6 kulometů
/Dl 00.35 hod
/E/ Přibližně 100 mil, 140o- 145� od základny
/FI Lehká oblačnost, větší v rúzných výškách
/Jl Jeden lle 177 zničen
Hlavní zpráva: S/Ldr Veselý a Sgt Nečas startovali z Coltishallu ve 23:20 hod. a ihued byli
pr�evzati pod kontrolu CHL, kontrolor F/Lt Everett. Kontrola je navedla na několik různých kut'
zů s výsledkem jed11oho mizejícího kontaktu, který nebyl sledován.
Beaufighter �yl potom vyslán na hlídku do výšky I O.000 stop a několik minut poté byl nave
den na nepřátelsk_ý letoun letící v 7. 000 stopách. Pilot pod kontrolou CHL prudce naklesal o
3. 000 stop níže. Pilotovi bylo sděleno, že je příliš vpředu. Ten ubral plyn, odklonil se o lrJ1 vpravo,
po čeínž by/navázán kontakt na letoun, pohybující se mírně nad nimi, ve vzdálenosti dvou mil.
Protivník letěl rychlostí 230 mil/h a klesal. Pilot naváděný jeho radiooperátorem �patřil na 300
yardů proti mrakům mírně nad sebou siluetu, jelikož Měsíc velmi jasně svítil a jeho záře prostu
povala mraky.
Nepřátelský letoun kličkoval doprava a doleva, za chvíli nahoru a dolů. Pilot po rozkazu
stroj identifikovat vystoupal po jeho levoboku a tuto polohu udržoval. Skrze díru v mracích byl
letoun proti Měsíci výborně vidět a pilot se původně domnívat, že je to velký dvoumotorový léta
jící člun, ale pro jeho vysokou rychlost 230 mil/h to nemohl být on. Potom bylo zamýšleno, že je
to Wellington, ale na ten byt strojpříliš velký. Měl jednu velkou směrovku a také malou délku tru
pu mezi odtokovou hranou křídla� a náběžnou hranou vodorovných ocasních ploch. Pilot proto
identifikoval letoun jako He 177.
Vizuální kOntakt byl poprvé ztracen v mracích, ale pilot potom provedl odklon vpravo a kon
takt byl opět navázán na vzdálenost 1 1/2 míle. Přibližoval se rychlostí 250 mil/ha po JOti minu
tách letu byl vizuální kontakt opět navázán. Během
celého stíhání letěl Heinkel na kursu 1400.
14511•
Pilot se přiblížil na 100 yardů přímo zezadu, avšak neviděl žádné stopy po výfucích. Palba
byla otevřena kanóny a kulomety na vzdálenost 100/150 yardů ve výšce 1.200 stop. Trasírky opě
tované palby prolétly pod Beau. S/Ldr Vesery byl oslněn zásahy na nepřátelském letounu, uhnul
proto vlevo, přičemž ztrácel zaměření ne přítele, který se převrátil vpravo pod pravým křídlem
Beaufighteru. Když operátor viděl He 177 naposledy, padal tento střemhlavě do moře z výšky
500 stop.je jasné, že fetoun pikující z této výšliy nemohl let vybrat a proto je nárokován jako zni
čený. Operátor hlásil, že tento Heinkel se zadním střelištěm se poněkud podobal Wellingtonu.
Po boji začal pilot stoupat do 3.000 stop a navázal kontakt na letoun nad sebou ve 4.000 sto. pách. Tento kontakt reprezentoval prudce kličkující letoun. Beau se přiblížil do minimální
vzdálenosti, kde byli00 stop pod nimi spatřen neidentifikovatelný letoun. Pilot přibrzdil, aby se
dostal do příhodné pozice, ale letoun provedl zatáčku o 9rJ1 doprava a unikl do mraků v I. 000
stopách. Po prostudování siluet a provizorních ná(�rtků je nyní S/Ldr Vesery přesvědčen, že nepř.
letounem byl He 177.
Z 20mm kanónu bylo vystřeleno 105 ran kuliček a 102 ran HE.l.
Vnit1�ní pravý kanón přestal střílet po 25ti ranách, jelikož jedna prázdná nábojnice nebyla vy
hozena.
Z kulometů Browning bylo vystřeleno 120 ran A.P a 60 ran Mk VIZ. Žádný se nezastavil.
.
......................................... P/0
Zpravodajský důstojník
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Vesery S/Ldr

NjJor.let. Veselý Vl.

Poznatek: Můj střelec (mladý a nezkušený) pravděpodobně v rozčilení opakoval kulome�y
jednou místo dvakrát a na tuto závadu během celého letu nepřišel. Tím se stalo, že jsem nev,)•užil
překvapení, jehož jsme měli stoprocentní výhodu, letíce �vě minuty bezprostředně v blízkosti
Heinkela, aniž by to viděl a mohl rozeznati naší přítomnost. Tím se také stalo, že později byl m�j
letoun zasažen jeho palbou. Se zkušeným střelcem bychom H sestřelili určitě během IO vteřin
(Vzdálenost boje 15-20 metrů).
NjJor.let. Vesery Vlastimil

V noci 12.-13.3.1941 absolvoval příslušník 96. peruti F/0 V. Veselý neúspěšný noční souboj
s německým He-111 na tomto dvojmístném stroji Boulton-Paul Defiant Mk.l N1803 (ZJ-l).

Dokument
Z VÁ LEČNÉHO DENÍKU VLASTIMILA VESELÉHO

Noční souboj

Pohled na letící letoun Boulton·P� ul Defiant Mk.l, 13954 (ZJ-KJ v jehož kabině sedí F/0 V. Veselý

bylo uděleno čestné občanství našeho města
Poté následoval výcvik v Blídě a stíhací výcvik v .
Oranu. Od 1. března 1940 byl zařazen jako operač
ní pilot u jednotky Groupe de Chasse I/9, která v
té době používala letouny Morane Saulnier
M.S.406C.l. Létal na frontě v Lybii a Tunisku, kde
17. června 1940 při hlídkovém letu napadl nad se
veroafrickým pobřežím osamělý stroj Savoia-Mar
chetti S.M.79 od 36 Storno. Pronásledoval jej a
vypálil po něm několik dávek severovýchodně od
mysu Cap Bon, jižně od Tunisu. Veselému byl při
znán jako pravděpodobně sestřelený a jednalo se
jediné vzdušné vítězství dosažené českosloven
ským stíhačem sloužícím v řadách Francouzského
armádního letectva (l'Armée de /'Air) v bojích
proti italskému Královskému letectvu (ReginaAe
ronautíca). Na další sestřel italského letounu si
Čechoslováci museli počkat necelých pět měsíců,
kdy ll. listopadu 1940, v období slavné Bitvy o
Británii, sestřelil P/0 Karel Mrázek, pilot 46. brit
ské stíhací perutě, dva italské letouny Fiat CR.42,
náležející 18. G'ruppo Italského leteckého sboru
(Corpo Aereo ltaliano, CAl). Vítězství dosažené
Vlastimilem Veselým bylo zároveií. poslední dosa
žené československým pilotem v řadách francouz
ské l'Armée de l'Air.
Po porážce Francie spolu s dalšími Čechy odjel
do marocké Casablanky. Tam se nalodil 9. červen
Scotsman" která
ce 1940 na palubu lodi "Roya!
·
ho dopravila do Gibraltaru. Odtud pak p�kračo
val 21. července lodí "David Livingstone" do brit
ského přístavu Cardiff, kde zakotvil 5. srpna
1940. Následovala prezentace v čs. depotu v Cos
fordu. 17. srpna byl přijat do Royal Air Porce Vo
luntary Reserve jako P/0- por. letectva s ev. čís
lem 83 234. Přesně měsíc po příjezdu do Anglie se
přemístil z Cosfordu do Duxfordu s dalšími 13 pi
loty, kteří se stali základním kádrem nově formo
vané 312. čs. stíhací perutě. S ní zasáhl do právě
probíhající bitvy o Británii.
Začátkem února 1941 přichází společně s F/0Jo
sefem Kloboučníkem do Cranage k britské 96.
noční stíhací peruti v hodnosti F/0 - npor. letec
tva. Peruti v té době velel bývalý velitel slavné
303. polské stíhací perutě, eso bitvy o Británii, S/
Ldr Ronald G. Kellet, DSO, DFC, a velký přítel čes
koslovenských letcú. Ze začátku létal na letounu
Hawkei llurricane Mk.I, ve kterém 23. února ha
varoval při přistání v Cranage po noční hlídce ná
sledkem námrazy na kabině, která zabraií.ovala
pilotovu výhledu. Letoun byl poškozen, V. Veselý
naštěstí vyvázl nezraněn. V témže měsíci se peruť
začala přezbrojovat na letouny Boulton-Paul Defi
ant Mk.I. V noci z 12. na 13. března odstartoval se
svým anglickým střelcem na Defiantu Mk.I N1803
(Z]-Z) k noční patrole. Při návratu z hlídky narazi
li na lle-111 a postupně se přiblížili až na pouhých
15 m od něj. Rozrušený a šokovaný střelec však
na Veselého výzvu nezahájil na Heinkela palbu.
Naopak německý střelec po spatření protivníka
nezaváhal a těžce Defiant zasáhl. Přes svá zranění
se však Veselému podařilo prostřílený Defiant vy
brat z vývrtky a kulkami prošpikovaný letoun do
vedl k přistání.
V srpnu 1941 přešel k Inspektorátu čs. letectva v
Londýně. V polovině roku 1941 se na letišti High
Ercall začala tvořit československá letka 68. noční
stíhací perutě RAF. Vlastimil Veselý k ní přichází 1.
prosince a od 20.1.1942 se stává velitelem B Fligh
tu. Na letounu Bristol Beaufighter tu zaznamenal
několik úspěšných nočních soubojú s letouny
Luftwaffe.
Dne 29. dubna 1942 na letounu Beaufighter
Mk.IF V8252 (WM-U) poškodilJu.88 asi 24 km vý-

Vlastimil Veselý (na snímku vpravo) před
letounem Morane Saulnier M.S.406C.l, No.33.
Byl jediným z těch, který měl přiznáno vítězství
v bojích proti Italům.

chodně od Cromeru. Dva dny nato sestřeluje ve
spolupráci s P/0Miloslavem Mansfeldem, opět na
Beaufighteru Mk.IF V8253 (WM-W) 35 km severo
východně od Happinsburghu německý letoun Do217. V této době byl jeho radarovým operátorem
Brit J. Montgomerie. 24. července v 00:35 hodin
sestřeluje do té doby málo známý He-177 Greif
nad Severním mořem, 160 km jihovýchodně od
Coltishallu. Tentokrát je radarovým operátorem
jeho Beaufighteru Mk.IF V8254 (WM-V) Sgt Zby
šek Nečas. O tři měsíce později, 19. října v 10:46,
dosahuje svého posledního úspěchu, když prav
děpodobně sestřeluje německý letoun Do-217E s
největší pravděpodobností od jednotky III./KG2,
který dopadl do Severního moře jižně od Crome
ru.
V lednu 1943 nastoupil jako styčný dústojník ve
štábu ll. skupiny Velitelství stíhacího letectva v
Uxbridge. V říjnu téhož roku se opět vrací k ope
račnímu létání u 68. noční perutě v hodnosti S/
Ldr - majora letectva, kde setrval do 12. ledna
1944. Poté začal studovat na Empire Centra!
Flying School. Po jejím úspěšném absolvovaní na
stoupil do výcvikového oddělení Inspektorátu čs.
letectva. K 3. březnu 1945 byl propuštěn z RAF'
české sekce.
Po návratu do vlasti byl v září 1945 ustanoven
čs. leteckým atašé v Paříži a následně velitelem
24. bombardovacího pluku v Plzni, který byl vy
zbrojen rychlými stíhacími bombardovacími le
touny De Havilland Mosquito FB Mk.VI. Po únoru
1948 byl bez udání dúvodu z letectva propuštěn.
Po tomto varování opustil 8. listOjJadu 1948, stej
ně jako řada jiných letců, území CSR a odešel po
druhé do exilu. Byl opět přijat do RAF, kde vyko
nával rúzné velitelské funkce. Po odchodu do dít
chodu se odstěhoval do Austrálie, kde žije do
dnes.
V rámci rehabilitace a jako uznání jeho zásluh v
�oji proti nepříteli byl rozkazem ministra obrany
CSFR dne 7. března 1992 jmenován do hodnosti
generálmajora letectva.
Jeho úspěšná válečná činnost byla po zásluze .
oceněna celou řadou vyznamenání. Dvakrát čs.
válečný kříž 1939, pětkrát čs. medailí Za chrab
rost, dále byl vyzname1�án ČS. medailí Za zásluhy
I. st., Pamětní medailí Cs. zahraniční armády (se
štítky F. a VB), francouzským Croix de Guerre,
britskými Distinguished Flying Cross (11.8.1942),
Air Force Cross, The 1939-1945 Star with Battle of
Britain Claps, Air Crew Europe Star, Defence Me
dal a War Meda!.

jan]osejŠAFAŘÍK

Sbírka válečných vyznamenání Vlastimila
Veselého. Zcela vlevo D.F.C. (Distinguish F lying
Cross). A.F.C. (Air F orce Cross) hned vedle.
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Snímek generála Veselého ze současné doby
pořídil v Austrálii jeho synovec JUDr. Veselý z
Jičína. Od něho je i fotografie válečných
vyznamenání nahoře a v jeho vlastnictví jsou
dnes i válečné deníky (sloupec vpravo).

POZNÁMKA K TEXTUJ.]. ŠAFAŘÍKA:
V bojové činnosti Vlastimila Veselého je do
sud nepublikovaná skutečnost, že shodou ná
ho� sestřelil německého pilota, který asi púl
roku předtím sestřelil jeho. To vyšlo najevo po
sestřelu, když Veselý po návratu na základnu
poslal pro sestřeleného N ěmce na moře hydro
plán. V pi'ítomnosti britského zpravodajce pak
spolu vedli rozhovor při němž tato náhoda vy
šla najevo.
Vojenská prokuratura v Příbrami se aktivizo
vala ve své normalizační činnosti ještě počát
kem 80. let a znovu obnovila trestní stíhaní
Vlastimila Veselého pro nedovolené opuštění
republiky a pro činnost v britské armádě

(RAF).

Nedávno navštívilJUDr.]. Veselý z Jičína své
ho strýce gen. Veselého v Austrálii. Pořídil
s ním magnet�fonový záznam, jenž jsem si po
slechl. Vylíčení bitvy o Anglii je v neuvěřitelně
krásné a obdivuhodně správné češtině, již by
mu mohl u nás leckdo závidět.
Ing. Karel Krátký

12.3.1940
U letectva se slaví "znovuzrození" často, ale vče
ra v noci jsem měl narozeniny všech leteckých na
rozenin.
Fly Blitz- blíží se asi sto až sto padesát Němců od
jihu. je úplněk, asi 20.00 hodin. Hotovost má A
(light. Náhle nad Liverpoolem osvětlovací pumy a
už se bombarduje.
To už startuje prvních šest mašin nad město, bu
dou patrolovat nad dělostřelectvem; nad palbou. B
(light čeká, bude-li nad Manchesterem. Polská let
ka vzlétla k severu. Dnes bude živo jako nikdy do
sud!
Velitel méhoflightu (letka) a já dostávám spělné
povolení z operational room: Patrola na vlastní
pěst. Prima, posazuji střelce do Defianta a už jede
me. Startujeme ve tmě, nad hlavou nám bzučí
Němci jako v úle. Plno stíhačů již číhá nahoře,
dnes asi bude první letecká noční mela. -A byla.
Navazují radiospojení, ale dnes je u mikrofonů
nával, vypínám a lítám jen na příjmu.
V Liverpoolu je hork�, exploze, bomby, zapálené
plynojemy, je to zlé. Cíhám po nebi, vybral jsem si
podle směru bombardování nejlejJ§í místo a vlezl
do 15 OOOfeetů (5000 metrů).Asi po 23.00 hodině
dostávají všechny letouny rozkaz přistát. Letím - a
pode mnou se objevuje silueta Heinkela 111.
V životě jsem se za nikým tak rychle neotočil. Už
jsem za ním! Umíst'uji se do tmy proti měsíci. Op
tické signály střelci, znám palebné možnosti hein
ke/a, přilepil jsem se k němu na vzdálenost deset
metřů; pěkně křídlo na křídlo. Už se tělím, jak mu
to můj střelec rozsvítí ze všech čtyř kulometů.
Letím dvě minuty s heinkelem, koukám jim do
kabiny, dávám rozkaz k palbě a - nic! Proč nestří
lí? je to můj IWVJí střelec,. P/0 Žid. Říkali, že lítat
s ním, to}y člověk vyskočil z kůže nebo padákem.
Bojí se. Ríká, že jsem excellent pilot, že je se mnou
very happy... Ale to už se do n,ás pustil Němec.
Z horní věže na nás posílá svítící st1'ely. Hošane,
jsme pěkně schovanz za tvým křídlem. První série
šla za nás, druhá už byla lepší. V nožním řízení
jsem ucítil, že jsme něco slízli do kormidla. To je
maličkost. Němci v zoufalství pikují (let střem
hlav). Smál jsem se na celé kolo, když jsem viděl
ten obrovský bombarďák na hlavě.
Mě se, ltoši, nezbavíte. Piké vybráno - a zase stále
spolu. Co jen dělá můj střelec? Proč nestřílí? Ten
heinkel je na sto procent ná§. Vidím, že má celou
věž namířenou správně - ale nestřílí. Kdyby mu
šly kulomety, musel by Němce rozpárat. Němec má
namířené kulomety, jak vystrčím palici, dostane
me to. Odpoutávám se. Udělal jsem prudkou svíci
s plným plynem, a už vidím čáry svítících střel.
Už je mám v kabině.
Něco cítím v kombinéze, něco jsem dostal do hla
vy- a ztrácím vědomí. ..
Probral jsem se nízko nad zemí. Vybírám vývrtku
a koukám, co se stalo. Mám ránu na hlavě, prostře
lenou levou ruku a něco v prsou... Krvácí to sakra'
mentsky.
Honem stoupám do bezpečné výšky nad balóny,
abych mohl vyskočit padákem. Motor mi dvakrát
vysadil. Volám rádiem střelce. Ticho.je mrtvý nebo
raněný. Třeba těžce. Přece ho nenecltám v bryndě.
Skákat se nebude, i když bych potřeboval sám
skočit přímo do nemocnice. Nevím, kde jsme, rá
dio je rozstřílené, nefunguje, znovu vysazuje mo
tor, taky to chudinka dostal. Rychle, rychle, můžu
mit rozstřílené nádrže a ztrácet benzín. Hledám
Polárku, ale z kabiny nevidím nic, tak je rozstříle
ná. Kompas je celý, nastavuf: i kurz podle oka a
pracně hledám letWě. Vysílám opticky SOS a žá
dost o přednost při přistání.
Uběhlo asi patnáct minut, jsem nad červeným
majákem. Odpověď ze země, klesám - sedám na
vlastní reflektor. Podvozek jakžtakž v pořádku.
Rychle vypínám.
Vylézám ze stroje, až jsem se zhrozil toho štěstí,
co jsme měli. Střelec není ani §krábnut, v§eclmo
dostal do podlahy a do pancíře.
Proč nestřílel? Obstu/ta zapomněla natáhnout
pásy, doplnit zásobníky.
já dostal celkem tři zápalné. První kulka se odra
zila od leteckých brýlí a škrábla nad uc!tem, druhá
ze strany do prsou, třetí průstřel na levém rameni.
Ale ta klika. Kravatu mám přestřelenou na dvou
místech, ko§ile i svetr přestřilmuté na prsou od
střel, jež se mě ani nedotkly. Další rentgen naJel
d�o�né kousky zipu, které mně kulky nahnaly pod
kuzt.
Odpoledne operace v letecké nemocnici.
Celkem třicet zásahů v pilotní kabině, v sedadle.
Tak jsem skončil slavnou leteckou bitvu, jak píši
noviny ,jamous night fig!tters' battle over Mersyvi
de".
9. 4.1940
Zranění moje je už alt rig!tt, jen spáleniny se hojí
pomalu. Dostávám čs. Medaili Za chrabrost- to už
je třetí vyznamenání. A můj minul)í noční souboj
s heinkelem bJ'l úspělný Asi za týde11 pújdu ze .pi
tá/u.
Moje ošetřovatelky jsou zde pěkné. NěkdJ' je to
klika- být sestřeleni
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