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We fight to rebuild

1

Podíl letců na uznání exilové vlády

La disl av Kudrna

V pohnutém létě roku 1940 patřili českoslovenští letci k největším devízám zahraničního odboje. Šokující porážka Francie a osamocenost Velké Británie jejich privilegované postavení stvrzovaly. Při obtížných jednáních s britskou stranou bylo
poukazováno právě na sílu letectva a úspěchy stíhačů v bitvě o Francii. Uznání
československé prozatímní vlády lze označit za diplomatický zázrak, jemuž výrazně napomohl právě letecký personál.
2

3

4

Čtyřiadvacetiletého seržanta Aloise Dvořáka vítají kolegové z 310. perutě po šťastném návratu z bojové akce. Dne 24. 9. 1941 zahynul.
Foto: VÚA – VHA
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Bloody foreigners

Cesta našich vojáků na Britské ostrovy byla dramatická.6 Po okupaci
českých zemí a odchodu do zahraničí žádný z Čechoslováků nepočítal
s katastrofickým scénářem, který
se naplnil v červnu 1940. Kapitulace
Paříže měla logicky zvýšit kurz leteckého personálu u britské strany. Opak
byl pravdou. Vláda Jejího Veličenstva
o naše jednotky, letce nevyjímaje,
dlouho neprojevovala zájem.
Ještě v průběhu června 1940 varovali přední činitelé Air Ministry
(ministerstvo letectví) před takovou
„bláhovostí“, za jakou považovali
začlenění letců z východní a střední
Evropy do struktur Královského letectva. Poukazovali na nezkušenost,
kulturní rozdíly a v neposlední řadě
i jazykovou bariéru. Svoji roli ale hrál
i oficiálně nepřiznaný pocit nadřazenosti a rasistický motiv.
V kontex tu pozdějších v ýkonů
„bloody foreigners“ působí úsměvně Davidsonova7 argumentace proti
službě polských pilotů v rámci Bomber
Command (Velitelství bombardovacího letectva). Britský plukovník tvrdil,
že jejich individualita a temperament
vylučují nasazení v tak složitém stroji,
jakým byl bombardovací letoun.8

Foto: VÚA – VHA

Uprchlíci dorazili na Britské ostrovy
v nejhorší možný čas. V zemi vrcholila
špionská hysterie, kdy špatná angličtina mohla znamenat nejen rozbitý nos,
ale i zatčení.9
Ministr války Anthony Eden (Secretary of State for War, zkráceně
War Secretary) navrhl 18. června
1940 válečnému kabinetu přednostní
evakuaci polských sil před českoslo-

venskými. Stejný názor sdíleli ministr
zahraničí lord Halifax a náčelník imperiálního generálního štábu generál
John Dill. Winston Churchill ale o dva
dny později ukončil jakoukoliv debatu
ohledně selekce evakuovaných jednotek z francouzského pobřeží. Jednalo
se o přelomový postoj novopečeného
premiéra.
O pouhý měsíc dříve totiž sám navrhoval důkladnější kontrolu emigrantů,
kteří nalezli útočiště ve Velké Británii.
Jak domácí fašisté a komunisté, tak
všichni Italové, Holanďané, Belgičané a Češi měli skončit v internačních
táborech. Důvodem byla jejich možná infiltrace německými špiony. Na
konci června, kdy se očekával nápor
60 tisíc cizinců z okupované Evropy,
ale Churchill radikálně změnil názor.
Na první pohled nelogický obrat měl
své logické pozadí ve vývoji válečné
situace.
Ačkoliv se většinu britského expedičního sboru podařilo evakuovat, jeho výzbroj zůstala na pobřeží
u Dunkerque. Bylo zřejmé, že návrat
do Evropy se prozatím odkládá na
neurčito. Přesto ani premiér nepodceňoval rozvratné elementy zastoupené
v uprchlické vlně. Dle jeho vyjádření
bylo nutné zařídit jejich přemístění
„jinam“. Třebaže nespecifikoval kam,

1	Jedná se o heslo 310. československé stíhací perutě: Bojujeme, abychom znovu vybudovali či Bojujeme za obnovu.
2	Roger Makins, vysoký úředník ministerstva zahraničí, si 21. června 1940 poznamenal: Situace Velké Británie je tak špatná, že si snad
můžeme dovolit vsadit i na Čechy. KUKLÍK, Jan: Vznik Československého národního výboru a Prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci
v letech 1939–1940. Karolinum, Praha 1997, s. 108.
3	V bitvě o Francii dosáhli čeští stíhači 154 vzdušných vítězství, 27 českých letců zahynulo. RAJLICH, Jiří: Na nebi sladké Francie. Válečný
deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939–1945. 2. část. ARES, Praha 1999, s. 165.
4	BRANDES, Detlef: Exil v Londýně 1939–1943. Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem.
Karolinum, Praha 2003, s. 67–70 a 116–117.
5	Jde o název, který britští tvůrci použili ve stejnojmenném dokumentárním seriálu, v němž ukázali, že „zpropadení cizinci“ nasazovali
své životy za britské impérium od samého počátku. Jeden z dílů byl věnován také polským letcům (okrajově je v něm zmíněn i slavný
Josef František, sloužící v řadách 303. polské stíhací perutě). Kolegovi Mgr. Juraji Kalinovi děkuji za upozornění na tento díl. Bloody
Foreigners. Untold Battle of Britain, viz http://www.youtube.com/watch?v=ptijNcDanVw (citováno k 15. 5. 2014).
6	KUDRNA, Ladislav: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003, s. 55–57.
7	Plukovník Alexander Davidson (1894–1971), předválečný britský vojenský atašé ve Varšavě. V rámci své funkce se v roce 1939 zúčastnil
v Londýně jednání s polskými zástupci, požadujícími stíhačky Hurricane a Spitfire. Situace na frontě znemožnila realizaci dodávek
moderní letecké výzbroje. K jeho službě viz Air of Authority – A History of RAF Organisation, Air Vice Marshal Sir Alexander Davidson (05106),
http://www.rafweb.org/Biographies/Davidson.htm (citováno k 15. 5. 2014).
8	
T he National Archives London (dále jen TNA), f. Air Ministry (dále jen AIR) 2/7916, 25. 5. 1940.
9	Československý spoluvelitel 310. perutě, major Alexander Hess, zažil v bitvě o Anglii horké chvíle po svém sestřelení: Nade mnou stojí
anglický domobranec se zavilou tváří a nenávistným pohledem mě upozorňuje na loveckou pušku, kterou mi – s prstem na spoušti – klade na
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dalo se uvažovat toliko o Kanadě,
Austrálii či ostrovu Man. Navzdory
jasné řeči ministerského předsedy
nezmizely předsudky a podezření
vůči Čechoslovákům ze dne na den.
Generál Dill zastával názor, že
v případě polských jednotek se jedná o mužstvo dobré kvality a jako
takové mohly být znovu vyzbrojeny.
Oproti tomu české 10 měly být nejprve
pečlivě roztříděny.11 Události, k nimž
došlo v provizorním táboře Cholmondeley, kam byli naši vojáci po evakuaci
z Francie transportováni, podobným
názorům nahrávaly.
Zatímco ve Francii čítala 1. československá divize 10 530 mužů, v Británii to bylo pouhých 3274 mužů. Většina mužstva, především slovenské
národnosti, zůstala ve Francii, kde
měla své rodiny a zaměstnání. V červenci 1940 vypukla v Cholmondeley
těžká krize. Plných 535 nespokojených
vojáků, často bývalých interbrigadistů, opustilo armádní řady a nechalo se
internovat.12 Britové hleděli na zbytky
divize se značným despektem.
Na konci května 1940 zpravodajské služby navrhly vydat nařízení
zakazující zaměstnávat v britských
domácnostech nepřátelské cizince.
Mezi Němce a Rakušany zařadily
i Čechy. Třebaže v oficiální verzi byli
přeškrtnuti, v březnu 1942 se tento
zákaz objevil na jedné ze základen,
na níž sloužili členové 312. československé stíhací perutě.13 Letci byli
pobouřeni, jelikož v té době už téměř
dva roky bojovali a umírali po boku
anglických pilotů.

Zachmuřený Edvard Beneš v Cholmondeley
Během první poloviny roku 1940 byla
evidentní snaha ministerstva vnitra
zbavit se co množná největšího počtu
československých běženců. Padaly návrhy, aby byli odesláni do Palestiny, trpící
nedostatkem pracovních sil, kde měli
najít využití při zakládání nových osad.14

Breaking point
Jak prezident Edvard Beneš, tak Britové věděli, že československé vojenské
jednotky nemohou hrát podstatnou roli
při plánování spojeneckých operací.
Na druhou stranu jejich politický potenciál, zejména s ohledem na letce,
byl značný. Dále je nutné připomenout
Moravcovu zpravodajskou sekci, jejíchž
služeb si Britové vysoce cenili.15
Na francouzském pobřeží čekalo na
evakuaci několik tisíc vojáků, jimž,

Foto: ANM
technicky vzato, neměl kdo velet, respektive převzít za ně zodpovědnost.
Právě na tento problém se zaměřil Halifax při zasedání kabinetu 27. června
1940. V klíčovém projevu otevřeně
konstatoval, že o československý personál bude muset být postaráno, bez
ohledu na to, zda Beneš získá jakékoliv
uznání. Halifax byl toho názoru, že by
bylo mnohem jednodušší začlenit jej
do spojenecké sféry vlivu.16 Navíc bylo
zřejmé, že nastávající bitva o Anglii
bude mít zcela odlišný charakter od
dosavadního průběhu války. Oproti
tradovaným legendám disponovali
Britové dostatečným počtem letecké
techniky. Co jim chybělo, byli piloti.
Dříve podceňovaní Češi a Poláci se
tak mohli stát více než příslovečným
jazýčkem na vahách válečné štěstěny.17 Od června do srpna 1940 bylo do

hruď. Stačilo pohnout ukazováčkem a má dobrodružství by byla dospěla k poslednímu odstavci. HESS, Alexander: Byli jsme v bitvě o Anglii.
Českoslovenští stíhači v RAF. Naše vojsko, Praha 2001, s. 16–17.
10	Správně československé, ale Britové dlouho mluvili a psali pouze o Češích.
11	BROWN, Alan: Airmen in Exile. The Allied Air Forces in the Second World War. Sutton Publishing Limited, Gloucestershire 2000, s. 82–83.
12	Podrobněji KUDRNA, Ladislav: Cholmondeley 1940. Příčiny a průběh jedné krize československé zahraniční armády. Fakta & svědectví,
2010, č. 4, s. 28–31.
13	
V ÚA – VHA, f. Československé letectvo ve Velké Británii (dále jen ČSL-VB I.), sign. Inspektorát československého letectva, 99/CI-1/1/15,
korespondence zpravodajská, č. j. 8682.
14	
TNA, f. Foreign Office (FO) 371/24365, C 1419, 26. 1. 1940.
15	Beneš považoval činnost zpravodajské služby za prvořadou, zejména pro první období války. BENEŠ, Edvard: Paměti II. Od Mnichova
k nové válce a k novému vítězství. Academia, Praha 2008, s. 145.
16	BROWN, Alan: Airmen in Exile, s. 88.
17	Do zahraničí odešlo 1265 letců (výkonného i pozemního personálu), což bylo přibližně 25 až 30 procent předválečného stavu našeho
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■ Britská vláda si v listopadu 1938 sta
novila, které země jsou pro ni strategicky
důležité a které by v rámci zájmů Velké Bri
tánie mohly dostat válečnou pomoc, včetně
moderních letadel. Jednalo se o upravenou
(mutatis mutandis, jak je doslova napsáno
v britském dokumentu) německou politiku,
která si již před válkou zavazovala některé
státy dodávkami moderních zbraní. Z ev
ropských zemí měly pro Británii význam –
z politického i vojenského hlediska – Belgie
a Nizozemí vzhledem k tomu, že v případě
jejich okupace nacistickým Německem by
byly bezprostředně ohroženy Britské ostro
vy, Portugalsko kvůli kontrole přístupu
k Gibraltarskému průlivu a strategicky
výhodně položeným Azorským ostrovům,
jejichž možné využití by značně usnadnilo
úlohu Británie ve válce, Řecko a Království
SHS kvůli kontrole Středozemního moře,
Bulharsko, Rumunsko a Turecko kvůli kont
role přístupu k Dardanelskému průlivu a tím
k Černému moři a Rumunsko ještě kvůli
bohatým zásobám ropy. Z evropských zemí,
kterými se zpráva zabývala, nemělo pro Bri
ty naopak žádný význam Maďarsko. Česko
slovensko v seznamu těchto států nebylo
vůbec uvedeno. Zároveň neopomněli autoři
zprávy připomenout, že takováto podpora
v žádném případě neznamená poskytnutí
výhodných úvěrů či snížení ceny válečného
materiálu bez dalšího jednání kabinetu.

Příď wellingtonu 311. perutě, dole polní základna Portreath, na níž od srpna do prosince 1941
působila 313. peruť
Foto: VÚA – VHA
Velké Británie evakuováno 932 osob
z celkového počtu 1000 československých letců, kteří se ve Francii nacházeli v době její kapitulace.18 Jednalo se
o nezanedbatelný počet profesionálů,
z nichž okolo 12 procent mělo cenné
bojové zkušenosti. V průběhu války

stav československého letectva osciloval okolo 1480 mužů.19
Nevíme, zda byl Halifaxův projev
ovlivněn, či přímo připraven s vědomím ministerského předsedy. V kaž
dém případě se jednalo o odvážné
rozhodnutí muže, kter ý na konci

Srov. TNA Kew, f. Cabinet Office (CAB) 24/281,
Relative strategic importance of countries
requiring arms from The United Kingdom.
Printed for the Committee of Imperial De
fence, November 1938.

května 1940 definitivně prohrál zápas o vedoucí vliv ve vládě. Nic totiž
nenasvědčuje tomu, že pokud by byl
namísto Churchilla jmenován ministerským předsedou Halifax,20 který
otevřeně přiznal, že Velká Británie
byla poražena a jediné řešení je v hle-

letectva. KUDRNA, Ladislav: Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války na pozadí válečných
a politických událostí. Naše vojsko, Praha 2010, s 24.
18	
V ÚA – VHA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva, 102/CI-1/4/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9931.
19	Maximální válečný stav byl 1521 mužů (k 15. únoru 1943). Tamtéž, sign. Inspektorát československého letectva, 108/CI-2ab/6/32, korespondence tajná a důvěrná, č. j. 3264.
20	Třebaže se Chamberlain stal synonymem pro politiku appeasementu, někteří historici tvrdí, že vždy chtěl za svého nástupce Churchilla,
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dání mírového kompromisu, národ by
jej nenásledoval.
Halifax rozhodně nesympatizoval
s politikou třetí říše, ale byl stále přesvědčen o tom, že nejlepší cestou je
pokračování v tradiční politice zachování rovnováhy sil. Britská společnost
stále měla v živé paměti hrůzy Velké
války. Celá země si oddechla po návratu premiéra Nevilla Chamberlaina
z Mnichova. Touha po míru nebyla
omezena pouze na rodovou šlechtu
a politiky. Halifax se těšil nemalé podpoře nejen v konzervativních kruzích,
zatímco Churchill byl považován za
válečného štváče a dobrodruha. 21
Nicméně vývoj válečných událostí
dal za pravdu zarputilému „buldokovi“ a vynesl jej na samý vrchol moci
a popularity.
Válečný kabinet 3. července 1940
bez protestů schválil návrh uznání
prozatímní československé exilové
vlády. Halifax o tom písemně informoval Beneše 21. července. O tři dny
později to Churchill oficiálně oznámil v Dolní sněmovně. Ten den večer
britský rozhlas poprvé zahrál československou státní hymnu, informaci
neopomněl přinést ani tisk.22
Jak známo, tento významný krok
neznamenal, že by se Velká Británie
zavázala uznat jakékoli hranice ve
střední Evropě, rovněž nebyla akceptována Benešova teorie politické a právní
kontinuity Česko-Slovenské republiky23
a v neposlední řadě jurisdikce nad příslušníky československých ozbrojených
sil a civilisty. Oproti ostatním exilovým
vládám nebyl k té Benešově přidělen
ani od ní přijat zvláštní a zplnomocněný vyslanec.24 Robert Bruce Lockhart
zastával (od 12. srpna 1940) pouze

„Válečný štváč“ W. Churchill

Foto: ANM

funkci diplomatického zástupce (re
presentative).25 Tento postup umožnil,
že s ním Britové nemuseli konzultovat
vojenské a politické náležitosti, pokud
se přímo netýkaly Čechoslováků. Uznání bylo přesto zdařile využito na poli
propagandy. Velká Británie se mohla
prezentovat jako mocnost, za níž stojí

exilové vlády celé řady okupovaných
evropských států.
Edvard Beneš a jeho souputníci
často argumentovali kvalitou našich
leteckých sil, faktem ale zůstává, že
pro Brity hrály větší roli ty polské –
jak letecké, tak i pozemní. Zatímco
československých vojáků se během
léta 1940 vylodilo v Anglii na 4000,
Poláků 14 tisíc. Britskou nedůvěru
k Čechoslovákům posilovala rovněž
předmnichovská politika namířená
k Moskvě, síla československé komunistické strany a v neposlední
řadě levicová, prosovětská agitace
některých českých a slovenských
(politických) uprchlíků, kteří našli
útočiště na britské půdě. A konečně
je nutné poznamenat, že pro Brity
byly československé záležitosti (až
na výjimky) okrajové.

Zásluhy mužů v modrém

26

Lockhart popsal, jak ke konci června 1941 přišel prezidentu Benešovi
oznámit, že brzy opustí svoji funkci
reprezentanta u československé vlá-

■ Sir Robert Hamilton Bruce Lockhart (1887–1970), britský žurnalista, spisovatel,
tajný agent a diplomat. Do diplomatických služeb vstoupil v roce 1911. V letech 1914–1917/18
působil v Moskvě. Za komplot proti bolševické vládě byl odsouzen k trestu smrti, ale nakonec
byl vyměněn za Maxima Litvinova, sovětského zástupce v Británii, který zde byl zatčen. Jako
obchodní atašé působil Lockhart v Praze (1919–1922), kde navázal mnohá přátelství. Jeho kniha
Memoirs of a British Agent, Putnam, London 1932 (česky Cestou ke slávě: vzpomínky britského
diplomata, Fr. Borový, Praha 1936) mu přinesla světovou proslulost. Po vypuknutí války přijal
nabídku pracovat pro politický zpravodajský odbor ministerstva zahraničí (Political Intelligence
Department of the Foreign Office). Jakožto styčný důstojník u československé emigrace aktivně
působil v její prospěch. Po ukončení mise u československé vlády (podzim 1941) stanul v čele
exekutivy pro politickou válku (Political Warfare Executive). Po válce se vrátil k psaní, přednáškám a práci v rozhlase (přes deset let vysílal v rámci BBC každý týden do Československa).

nikoliv Halifaxe. Porušení veškerých úmluv ze strany Hitlera jej přivedlo k přesvědčení, že proti nacistickému Německu se musí bojovat.
COSTELLO, John: Ten Days That Saved the West. Bantam Press, London 1991, s. 461–464.
21	BUNGAY, Stephen: Nejnebezpečnější nepřítel. Historie bitvy o Británii. Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, Praha – Plzeň 2007, s. 23–41.
22	LOCKHART, Bruce Robert: Přichází zúčtování. Fr. Borový, Brno 1948, s. 127–128.
23	Britské lpění na označení Česko-Slovensko jasně ukázalo, že předmnichovské uspořádání není na pořadu dne.
24	KUKLÍK, Jan: Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945. Právní a politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci. Karolinum, Praha 1998, s. 88–97.
25	Původně měl dokonce Lockhartův úřední titul znít britský agent: Ale ohradil jsem se. V roce 1918 jsem byl jmenován britským agentem
u neuznané bolševické vlády. Jednou za život to stačilo. LOCKHART, Bruce Robert: Přichází zúčtování, s. 128.
26	Jedná se o narážku na barvu uniformy Královského letectva.
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Spitfire Mk.VB 312. perutě
dy, jelikož přijal propagační post: Jan
Masaryk byl při té trapné rozmluvě. Oba
byli stísněni, ne proto, že jsem překládán,
ale pro dlouhé odklady s úplným uznáním. Dr. Beneš byl zmaten a téměř mlčel;
Jan, jako obvykle, byl temperamentnější
a citovější. Dr. Beneš nemohl pochopit,
jaké jsou to nesnáze. Jan chtěl vědět,
zda českoslovenští letci, kteří zahynuli
v boji o Británii, se mají pokládat za
zatímně mrtvé. Řekli mu onoho dne, že
Zahraniční úřad nenavrhl jmenovat vyslance s hodností ministra, ač Mr. Eden
ho ujistil, že bude jmenován ministr. Byl
jsem smuten a velmi nepříjemně mi bylo,
cítil jsem se jako zběh, který opouští své
přátele v nouzi. Když jsem odcházel, slíbil jsem slavnostně, že ještě naposled se
obrátím na Mr. Edena. Ten večer jsem
mu napsal soukromý dopis, ve kterém
jsem dal volný průchod svým citům.27
Boj o definitivní uznání se vedl nejen na politickém, válečném, ale i na

Foto: VÚA – VHA
společenském kolbišti hierarchizované
ostrovní „society“. Britské impérium
té doby mělo jasně stanovené společenské hranice. Výsadní postavení
patřilo vyšší třídě, nikdy nehovořící
o majetku. Neúnavná ctižádost, láska
k moci a materialismus, to byly hodnoty náležející do Nového světa, nikoliv
do staré dobré Anglie. Pokud se někdo
vlastní pílí vyšvihl na společenském
žebříčku a nebyl to rodilý Angličan, byl
tolerován, ale nikoliv přijat ze strany
„prověřených“ kruhů.
Den před definitivním uznáním Benešovy vlády se v Buckinghamském
paláci konala zahradní slavnost pro
představitele exilových vlád. Zástupci
vlád byli v chodbě seřazeni do dlouhé řady dle pořadí svého jmenování,
doprovázeni „svými“ britskými velvyslanci a vyslanci: Zatímní Čechoslováci
byli naposled a já jsem šel s nimi jako
nějaký popoháněč při parádní honbě.28

Edvard Beneš neoddělitelně spojil
svou diplomatickou iniciativu s vojenskou stránkou věci. Cíl byl od počátku tentýž: uznání československé
vlády. Ve svých pamětech přímo uvedl:
Když […] začala historická letecká bitva
o Británii, byli už naši letci s to přispěti
svým důležitým přínosem k boji proti společnému nepříteli. […] Příchod československých branných sil do Velké Británie
dodal […] těmto jednáním nové, pevnější,
právní i mocenské základny.29 Současně
ale nevynechal popis hluboké krize,
která zasáhla pozemní armádu: Byly to
pro mne v červnu a v červenci roku 1940
chvíle dosti kritické a bolestné. Jednal
jsem právě o uznání vlády a naši někteří
vojáci, kteří nedávno do Anglie přišli, se
ukazovali v takovém morálním a duševním stavu!30 Naštěstí ohromná většina
druhých brzy ukázala své dobré kvality,
a letci, všichni bez rozdílu, postupovali
dobře, účastnivše se hned po svém příchodu příprav na bitvu o Anglii.31
Jakožto vrchní velitel Československé armády zdůraznil v prvním armádním rozkazu (24. července 1940)
historicky významnou chvíli druhého
odboje (uznání prozatímní vlády), soudržnost vojenského odboje (ten ale procházel těžkou krizí), bojujícího za trpící
národ, a úspěchy letců. Doslova uvedl,
že jedním z hlavních důvodů uznání
vlády byla skutečnost, že na válečných
bojištích stojí naše armáda.32
Winston Churchill v den druhého
výročí mnichovské dohody v českém
vysílání BBC hovořil s uznáním o letcích: My ve Velké Británii jsme přivítali
s hrdostí a vděčností vaše vojáky a letce,
kteří k nám přišli tak nebezpečnými cestami, aby se zúčastnili s úspěchem stále
větším bitvy o Velkou Británii, která je
také bojem o Československo.33
Díky úspěchům letců v bitvě o Anglii
je britští politici považovali za nejlepší

27	LOCKHART, Bruce Robert: Přichází zúčtování, s. 158–159.
28	Tamtéž, s. 159.
29	BENEŠ, Edvard: Paměti II, s. 113 a 115.
30	Beneš navštívil Cholmondeley 26. července 1940.
31	BENEŠ, Edvard: Paměti II, s. 130.
32	
V ÚA – VHA, f. Ministerstvo národní obrany (dále jen MNO), sign. MNO – Londýn 26/1/4, Spisy tajné, důvěrné a obyčejné 1940, č. j. 1–296.
33	BENEŠ, Edvard: Paměti II, s. 125.
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propagátory československé věci.34 Již
v létě 1940 se chtěl Beneš vrátit k otázce prozatímního statusu jeho vlády.
Lockhart jej od takového počínání
odrazoval, jelikož načasování nebylo
dle jeho názoru šťastné. Bitva o Anglii
vstupovala do kritické fáze a mnozí
činitelé z odboru Střed (do této sekce
ministerstva zahraničí spadali Čechoslováci) nebyli vůči Benešovi přátelsky
naladěni. Například William Strang35
Lockhartovi rozhořčeně řekl, že má
Beneše plné zuby; copak si neuvědomuje, že nejbližších čtyřicet osm hodin rozhodne o osudu celosvětového britského
impéria? 36
Události nicméně prokázaly dobré
načasování politické ofenzivy. Českoslovenští letci získali v bitvě skvělé renomé
a zvýšili prestiž zahraničního odboje.
Následnými vojenskými dohodami byly
československé pozemní a letecké jednotky zapojeny do britského válečného
úsilí. Zlomové okamžiky na bojištích
druhé světové války pak napomohly
k uskutečnění obnovy Československa
v předválečných hranicích. Bez porážky
Francie by nedošlo k uznání naší prozatímní vlády a bez vstupu Sovětského
svazu do války by její definitivní uznání
z 18. července 1941 nemělo svoji výslednou podobu. Na druhou stranu je nutné
zdůraznit permanentní diplomatickou
iniciativu Edvarda Beneše a jeho stoupenců. K prosazení tak ambiciózního
programu bylo zapotřebí spojencům
ukázat, že se v případě československé
vlády nejedná o generály bez vojska.
Prezident se velmi pochvalně vyslovoval o letcích. Když jsem byl u něho 20. lis-

Edvard Beneš a britská královská rodina, United Nations Day, 14. 6. 1942
top adu 1940, řekl mi, že už sestřelili
50 Němců37 a že jsou naším největším
odbojovým aktivem.38 Strohý záznam
státního ministra Ladislava Feier
abenda barvitěji rozvedl stíhač Josef
Hanuš, příslušník 310. perutě: 18. října [1940] tu byl náš ministr zahraničí
Masaryk s nějakým anglickým maršálkem a ještě jedním strejcem. Slíbil, že
se přijede na nás ještě jednou podívat
a to brzy, a ptal se majora Hesse těmito slovy: „A mám vzít tohohle blbouna
s sebou?“ A přitom ukázal na anglického
podmaršálka. Samozřejmě, že jsme se
nikdo neudržel smíchy a Honza to pak
Anglošovi, pokud jsem rozuměl, zase
namazal kolem huby. Nejkrásnější byl

Foto: ANM

jeho rychlý odjezd a slova: „Jo, hoši, vy
jste to jediné, co tu máme. My civilisti
stojíme za hovno. Tak Vám tu pomáhej
pánbůh. Na zdar!“ A šel.39
Prezident Beneš na adresu letců
emotivně poznamenal: Vím dobře a zdůrazňuji to, že můj návrat do vlasti je z velké části výsledkem obětavé a svědomité
práce našich letců, započaté již v roce
1939 ve Francii, ve které tak úspěšně od
roku 1940 pokračovali ve Velké Británii.40
Dovolím si tvrdit, že českoslovenští
letci znamenali pro zahraniční odboj
v horkém létě roku 1940 totéž co legie
v Rusku v roce 1918.
Navzdory veřejným proklamacím
měli operační letci neodbytný pocit,

34	SMETANA, Vít: In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich
Agreement (1938–1942). Karolinum, Praha 2008, s. 209.
35	Sir William Strang (1893–1978), kariérní úředník ministerstva zahraničí. Do diplomatických služeb vstoupil roku 1919. Doprovázel
ministerského předsedu Chamberlaina do Berchtesgadenu, Godesbergu a Mnichova. Je autorem několika knih na téma britské historie
a diplomacie. Při jednáních se zástupci exilových vlád se mnohdy projevovaly kulturní a třídní rozdíly. Představitelé ministerstva zahraničí měli ty nejlepší britské školy, pocházeli z poměrně úzce vymezené společenské vrstvy a snažili se o zdání „nenucené“ nadřazenosti. Oproti tomu naše exilové hnutí mělo pouze hrstku politiků Benešova formátu. Většinou se jednalo o druhořadé předválečné
politiky, čemuž odpovídalo i bezvýhradné soustředění se na domácí, regionální otázky.
36	BUNGAY, Stephen: Nejnebezpečnější nepřítel, s. 82.
37	Ve skutečnosti to bylo téměř 60 německých letounů.
38	FEIERABEND, Karel Ladislav: Politické vzpomínky II. Atlantis, Brno 1994, s. 60.
39	HANUŠ, Josef: Osobní deníky 1939–1945. Kopie v držení autora, záznam ze dne 18. října 1940.
40	
V ÚA – VHA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/4/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9931.
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Zleva Josef František (7. 10. 1914 – 8. 10. 1940), hrdina bitvy o Británii. Alexander Hess (4. 5. 1898 – 10. 8. 1981), první velitel 310. perutě, a letecké
eso Stanislav Fejfar (25. 11. 1912 – 17. 5. 1942), veterán bitev o Francii a Anglii
Foto: VÚA – VHA
že jsou postradatelní, stejně jako generace před nimi v zákopové válce.
Jakožto vojáci první linie očekávali,
že dostanou tu nejlepší možnou stravu. Ve skutečnosti se ocitli na takřka
stejných přídělech jako civilisté. Když
nelétali, přežívali na rozmražených
rybách neidentifikovatelné chuti, sušených vejcích a párcích. Ke všemu
byly polní základny mizerně vybavené: Vypadá to, že jsem natvrdo spadl
do břečky, tak by se dala nazvat tato
základna. Dokonce i její jméno tomu
odpovídá. Wigsley, fuj! Prasečák by se
hodilo více, i když mám podezření, že
by mohlo leckterému praseti vadit být
s tímto místem spojováno. Základna je
bez jakéhokoliv důvodu rozlehlá. Kdybych neměl kolo, pochybuji, že bych se
vypořádal s nekončícím pochodováním
ulicemi. Stravování je příšerné, jak jídlo,

tak místnost, ve které se jí. Běžně stojíme ve frontě půl hodinu, než si vůbec
můžeme sednout, a pak čekáme na jídlo.
Umývárny, to je pár tuctů špinavých
umyvadel a dvě sady sprch, jeden palec
ponořený v bahně a vodě.41

Přežívající britská klišé
Anglosaská literatura nás stále konfrontuje s mnoha nesmysly a předsudky, s nimiž se potýkali již naši předci
před čtyřiasedmdesáti lety. Důvodem
podobných přehmatů je neznalost jazyka a daného prostředí. Uvedu zde pouze
několik příkladů k dokreslení situace.
Úspěchy českých stíhačů v bitvě
o Francii připadají anglosaským autorům podezřelé až nepravděpodobné,
zvláště v porovnání s relativně nízkými
ztrátami42 (britský letecký expediční

sbor utrpěl těžké ztráty). Dále kupříkladu tvrdí, že slavný Josef František
odešel z vlasti po její okupaci v roce
1938 (!), lépe řečeno jako jeden z mála
uletěl na své avii do Polska, a že cestou stačil ještě ostřelovat postupující
německé kolony. 43 Ovšem 15. března
1939 nejenže panovalo neletecké počasí
a první německé letouny se objevily ve
Kbelích teprve druhý den, ale František
opustil svoji zem až 13. června 1939. Jinde se můžeme dočíst, že první vzdušná
vítězství získal již v Polsku na zastaralé
letecké technice, k nimž posléze připojil
jedenáct sestřelů v bitvě o Francii.44
Předválečné Československo mělo
mít nedlouhou leteckou tradici, jelikož
vojenské letectvo údajně vzniklo až
v roce 1929. Důstojníci 310. perutě
chtěli popravit (!) nejmenovaného
seržanta, který při nehodě poškodil

41	BISHOP, Patrick: Muži z bombardérů. Fascinující příběhy hrdinství britských bombardovacích letců v letech 1940–1945. Víkend, Český Těšín
2010, s. 305.
42	BROWN, Alan: Airmen in exile, s. 90.
43	Nutno dodat, že tato legenda se nejprve objevila v českém prostředí. Viz vzpomínka Ing. Hofmana. Letectví a kosmonautika, 1988,
č. 20, s. 3.
44	HOUGH, Richard – DENIS, Richard: The Battle of Britain. The Jubilee History. Pen & Sword Books Ltd., Barnsley 2007, s. 186. Ve skutečnosti v Polsku nezískal (a ani nemohl) žádné vzdušné vítězství (operoval na neozbrojených cvičných RWD 8; při jedné z riskantních akcí
byl 20. září 1939 sestřelen německou protileteckou obranou). Pokud jde o Francii, sestřely nejsou k dohledání, respektive nejsou potvrzeny francouzskou stranou. Navíc je zřejmé, že teprve v Anglii létal se stíhačkou, která měla zatahovací podvozek. Při přeškolování na
hurricany přistál 8. srpna 1940 na „břicho“, protože zapomněl vysunout podvozek. KUDRNA, Ladislav: Eso bitvy o Británii. Trochu jiný
pohled na českého stíhače Josefa Františka. Fakta & svědectví, 2009, č. 12, s. 30–33.
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letoun: Češi byli zcela a naprosto neukáznění. [… ] Mladí měli ze svých velitelů
velký respekt. Jednou, brzo ráno, jeden
z těch kluků při přistání s hurricanem
havaroval. Poškodil podvozek. Rychle
uspořádali vlastní vojenský soud a už
se chystali ho za hangárem zastřelit.45
Velitel 310. perutě major Alexander
Hess měl britskému dispečerovi sdělit,
že dvakrát přelétl nad osádkou dornieru Do 17, kterou donutil přistát, 46
a chtěl ji zabít palubními kulomety
svého hurricanu, ale nakonec si to
rozmyslel. Připadalo mu to zbytečné. Navíc přidal slovní komentář,
že se chová jako zpropadený Brit. 47
Hessovy paměti britskou verzi mírně
poupravují: Dva muži z posádky chvatně vylézají z vraku toho, co ještě před
polednem byl dornier, na zemi leží dva

druzí. Snad mrtví, snad ranění.48 Blížím
se k nim střemhlav a v křížku cíliče pozoruji zmatené počínání a bezradnost
nad troskami zrazené nepřemožitelnosti – bezradnost nad porážkou, jejíž
možnost jim jejich velikášství nedovolilo
připustit. [… ] Dívám se přímo do jejich
tváří cíličem namířených zbraní, přímo
do jejich slimáčích očí. [… ] V tom pohledu už nebylo nic z té německé pýchy
a siláctví… jen zvedli ruce – a já nebyl
schopen stisknout spoušť.49
Poláci a Češi jsou často vykreslováni
jako krutí mstitelé, nemající sebemenší slitování. Nenávist ale nebyla
omezena na žádnou národnost či bojující stranu. Devatenáctiletý poručík
Geoffrey Wellum zaznamenal boje nad
jižní Anglií takto emotivně: Spolu
s děsem teď navíc cítím zlobu. Jakým

Foto: VÚA – VHA

Štěstí chybělo 487 československým letcům, kteří padli ve službách RAF, včetně třiadvacetiletého
seržanta Karla Pavlíka z 313. perutě, sestřeleného 5. 5. 1942
Foto: VÚA – VHA

právem se tenhle Němčour prolétá ve
svém usmrkaném éru nad naší Anglií
a pokouší se mě zabít? Kdo ho pozval?
Jen proto, že je dost velký idiot, aby věřil
tomu svému führerovi a jeho sračkám
o panské rase panující nad světem, jen
proto létá za svůj mizerný vaterland
a snaží se nasadit do naší země typický
teutonský teror. Taková hnusná arogance! No, každopádně mě nesestřelíš, ty
černě ohákovanej debile! 50
Navzdory výše uvedenému měli mít
angličtí letci porozumění pro údajně
násilné chování Čechů a Slováků, které milovali a obdivovali: Díky Bohu, že
jsou na naší straně! 51 Britští historici
píší s nadhledem o potížích britského
spoluvelitele 310. perutě majora George
Blackwooda, který jen stěží držel na
uzdě své agresivní a nezávisle uvažující
mladé české piloty, pokoušející se vždy
letět na vlastní pěst do centra bojů na

45	BUNGAY, Stephen: Nejnebezpečnější nepřítel, s. 189.
46	Ve skutečnosti byl německý bombardér sestřelen.
47	SARKAR, Dilip: Bader’s Duxford Fighters. The Big Wing Controversy. Ramrod Publications, Worcester 1997, s. 86.
48	Jednalo se o dornier náležející do sestavy eskadry KG 3. Celá čtyřčlenná osádka byla zajata. Dva němečtí letci byli v boji zraněni,
jeden z nich, střelec Bock, tři dny poté na následky zranění zemřel. RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940–1945. 1. část (1940). ARES, Praha 1999, s. 254.
49	HESS, Alexander: Byli jsme v bitvě o Anglii, s. 42–49.
50	WELLUM, Geoffrey: První světlo. BETA, Praha 2004, s. 143.
51	HOUGH, Richard – DENIS, Richard: The Battle of Britain, s. 232.
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jihu a „vyhledat kořist“.52 Skutečnost
ale byla poněkud méně romantická.
Deníky pilotů ani kronika perutě se
o podobných aktivitách vůbec nezmiňují. Naopak, stíhači postupovali
koordinovaně, dle pokynů ze země
a velících důstojníků. Rovněž často
zdůrazňovaná mladost ve světle faktů neobstojí. Alexandru Hessovi bylo
v době bitvy o Anglii plných 42 let. Byl
to pravděpodobně nejstarší operační
stíhací pilot Královského letectva.
Poručíku Stanislavu Fejfarovi z téže
perutě bylo 27 let, zatímco věk anglických stíhačů se pohyboval okolo
devatenácti dvaceti let.

Předsudky se netýkaly pouze Čechoslováků. Franciszek Kornicki, příslušník legendární 303. perutě, vzpomínal,
že měli se svými kolegy pocit, že jsou
jen na obtíž. Přímo řekl, že pro ostatní
byli ostudou ozbrojených sil. Kapitán
John Kent upadl do deprese, když se
dozvěděl, že nastupuje k polské peruti. Plukovník Stanley Vincent, velitel
základny, na níž působila 303. peruť,
nevěřil, že by si jeho svěřenci mohli
vést tak dobře. Zaúkoloval zpravodajského důstojníka, aby ověřil všechny
jimi nahlášené sestřely. Nechtěl ale
čekat na výsledek a 11. září 1940 vzlétl
do akce za 303. perutí. To, co viděl, mu

vyrazilo dech. Poláci si nevymýšleli,
ale sestřelovali německá letadla tak,
jak uváděli v hlášeních. Nutno dodat,
že oba důstojníci rychle změnili svůj
prvotní, skeptický názor na příslušníky
perutě. Po skončení bitvy o Anglii přijal
Kent s velkou nevolí rozkaz nastoupit
k 92. peruti, přesvědčen, že opouští
tu nejlepší leteckou partu na světě.53
Chtěl bych, abyste porozuměl. My jsme
Angličané. Naše země je samá rovina,
obloha věčně šedá, zamračená, slunce
u nás svítí jen málo. My máme ostrovní
myšlení, náš horizont je ohraničen břehy
našeho ostrova a za těmi břehy není nic
než moře.54

Po návratu domů. V popředí generál Karel Janoušek. Praha, Staroměstské náměstí, 21. 8. 1945.
Foto: ANM (fotografie z tohoto archivu použité v textu jsou z fondu E. Beneš, inv. č. 338–340 a 344)

52	Tamtéž, s. 230.
53	
Bloody Foreigners. Untold Battle of Britain.
54	JANOUCH, Svatopluk: Světla a stíny. Naše vojsko, Praha 1994, s. 113.
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