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ÚVODEM 

 

František Fajtl v jedné ze svých knih s trochou nadsázky napsal: „Hbitý jako 

rtuť, odvážný až krkolomně, rozený stíhač s bleskovým postřehem, plný elánu…“ 

Položit dnes tuto větu jako hádanku, téměř nikdo ji nezodpoví. Málokdo zná jméno, 

jemuž byla citovaná slova adresována. Ve školách nezaznívá a přitom si pozornost 

veřejnosti zaslouží. Je jím generálmajor Stanislav Hlučka, válečný stíhač, který si sice 

pro svou postavu vysloužil přezdívku „Malej“, avšak s ohlédnutím na jeho činy  

by mu příslušelo přízvisko opačné. Tento muž, který tajně utekl do nejisté 

budoucnosti, aby pomáhal vybojovat svobodu pro svou vlast, se po skončení druhé 

světové války vrátil domů jako hrdina, avšak euforie nevydržela příliš dlouho.  

Přišel rok 1948 a poúnorové represe nového režimu proti důstojnickému sboru 

československé armády se nevyhnuly ani jemu. I přesto, že bojoval na východní 

frontě po boku Sovětského svazu, byl odsouzen na jeden rok těžkého žaláře.  

V 60. letech byl sice rehabilitován, avšak úplného uznání se dočkal až po pádu 

komunistického režimu. 

Práce vychází z archivních materiálů Vojenského ústředního archivu v Praze, 

které zahrnují evidenční kartu, leteckou kartu, osobní spis a kvalifikační listiny 

Stanislava Hlučky, podávající celkový obraz jak o jeho válečné činnosti,  

tak dokazují i měnící se politickou situaci v poválečném Československu.  

Mnohé skutečnosti byly excerpovány z kroniky 313. československé stíhací  

perutě RAF či kroniky 1. československého samostatného stíhacího pluku v SSSR.  

Bohužel nebyly dohledány důležité zápisníky letů, které jsou nejspíše nenávratně 

ztraceny. Jejich obsah byl částečně nahrazen operačním deníkem 313. čs. stíhací 

perutě RAF a válečným deníkem 1. perutě 1. čs. samostatného stíhacího leteckého 

pluku v SSSR. Důležitým zdrojem byl i kmenový list Stanislava Hlučky získaný 

z Vojenského archívu-centrálné registratury v Trnavě. Pro poválečné období  

byly východiskem dokumenty a vyšetřovací spisy z Archivu bezpečnostních složek  

a pamětní knihy obce Blažovice uložené ve Státním okresním archivu Brno-venkov  

se sídlem v Rajhradě. Za nejcennější je možno považovat nalezení pozůstalosti 

samotného Hlučky, která se nachází až ve vzdáleném Krušnohoří u Jana Zdiarského. 

Obsahuje důležité dokumenty, které nebyly nalezeny ani v archivech, ale zvláště 

vzácné zápisky samotného letce. Právě tyto osobní vzpomínky dodávají práci  



 

6 
 

na autenticitě. Dochovalo se i mnoho fotografií, některých dosud nepublikovaných. 

Rámcové či chybějící informace doplnila odborná literatura a rozhovory s rodinnými 

příslušníky. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První pojednává o mládí Stanislava Hlučky, 

jeho rodinném prostředí, studiu a zapojení se do domácí odbojové činnosti.  

Posléze přichází dvě hlavní části práce, které popisují jeho působení v zahraničním 

odboji. Druhá kapitola se věnuje činnosti na západní frontě, tedy útěku do Francie, 

výcviku a operační činnosti v rámci Královského letectva ve Velké Británii.  

Třetí část tvoří druhou a zároveň slavnější kapitolu jeho bojového nasazení.  

V roce 1944 došlo k jeho přesunu na východní frontu, prodělal přeškolení  

na sovětské letouny a následně odletěl na pomoc povstaleckému Slovensku.  

Poslední (čtvrtá) část se pak zabývá Hlučkovým poválečným životem.  

Čtenáře seznamuje s průběhem soudního vyšetřování, na základě kterého byl uvězněn, 

dále se zabývá jeho rehabilitaci, záslužnou činností a životními osudy až do jeho úmrtí 

v roce 2008.  

Cílem práce je zachytit co nejobjektivněji životní události a boj Stanislava 

Hlučky na západní i východní frontě druhé světové války tak, aby jeho činy nebyly 

v běhu dějin zapomenuty. Tato osoba je důkazem toho, jak události 20. století mohly 

ovlivnit osudy obyčejného člověka. Nejdříve ho udělaly hrdinou, posléze mu všechnu 

slávu a činy vzaly a až za několik let vrátily zase zpět. Text navazuje na bakalářskou 

práci Blažovice v letech 1938–1945, kde byla jeho osoba zmíněna jen ve stručnosti.  
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I. MLÁDÍ STANISLAVA HLUČKY (1919-1940) 

 

 Stanislav Hlučka se narodil v Blažovicích (okres Vyškov)1 19. října 1919  

jako druhorozený a zároveň poslední syn železničáře ČSD2 Klementa Hlučky  

a jeho manželky Anny, rozené Číslové.3 Rodina bydlela v domě číslo 74, který stál  

na severním okraji obce v místech křižovatky současných ulic Náves a Kozí.  

Jako jediný v Blažovicích byl postaven na český způsob, štítem směrem do návsi, 

avšak o jeho výjimečné podobě dnes vypovídají pouze malby místního malíře Rudolfa 

Paulíka.4  

Po ukončení obecné školy v rodné obci (1925–1930) a měšťanské školy  

ve Slavkově u Brna (1930–1933) se mladý Stanislav Hlučka v letech 1933 až 1936  

vyučil strojním zámečníkem na pokračovací strojnické škole u brněnské firmy Beck-

Schlingl.5 Byli to právě prvorepublikoví kantoři, kteří mu vštípili národní hrdost.  

Během navštěvování školy ve Slavkově u Brna šestnáctiletého Stanislava 

Hlučku a celou rodinu zasáhly dvě tragické události. Nejdříve 14. ledna 1935 zemřela  

jeho matka Anna Hlučková a uplynul pouhý rok, když 2. srpna 1936 na obrnu zemřel  

i starší bratr Jaroslav.6 

V mládí Stanislav Hlučka aktivně sportoval – hokej, gymnastika, atletika  

a hlavně fotbal – nic mu nebylo překážkou. Už od malička vynikal postřehem a chutí 

„nedat se“. Když studoval průmyslovou školu, objevil u něho tyto vlastnosti trenér 

kopané a zanedlouho mrštná spojka hrála divizi. Mnoho předpokladů a zkušeností  

pro post stíhacího letce si přinesl právě ze sportu: „Fotbal jsem hrál v útoku.  

                                                           
1 Dnes tato menší venkovská obec s tisíci sto osmdesáti šesti obyvateli (k 31. prosinci 2013) spadá 

administrativně pod Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov. Nachází se asi 16 kilometrů jihovýchodně 

od Brna, v mírně zvlněné zemědělské krajině, v údolí říčky Romzy. První písemná zmínka  

o Blažovicích pochází z roku 1141. Dokládá ji Codex diplomaticus et epistularis regni Bohemiae 

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Viz RYBA, J.: Historie obce. In: 850 let výročí založení obce 

Blažovice, Blažovice 1981, s. 3. 
2 Československé státní dráhy. 
3 Klement Hlučka se narodil 25. listopadu 1883 do rodiny Aloise Hlučky. Pocházel ze čtyř dětí 

(sourozenci Jan, Alois a Anna, později provdaná Štěpánková). Zemřel 17. února 1942. Anna Hlučková  

se narodila 26. srpna 1886. Pracovala v domácnosti a chodila vypomáhat jednomu z místních sedláků. 

Zemřela 14. ledna 1935. Viz VÚA-VHA, Kartotéka příslušníků čs. armády-Západ, evidenční karta  

S. Hlučky, Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, 

Hřbitovní 451. 
4 Jiří Ryba, bytem Blažovice, Náves 36; pamětník, záznam učiněn 22. 2. 2013. 
5 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 142. 
6 Jaroslav Hlučka se narodil 20. prosince 1911. Byl vyučeným truhlářem a pracoval přímo 

v Blažovicích. Po smrti Anny se v roce 1940 (nejspíše již po odchodu S. Hlučky za hranice) Klement 

Hlučka podruhé oženil, avšak manželství s Marií Hlučkovou (nar. 13. září 1892) už bylo bezdětné.  

Viz Jana Štěpánková, bytem Blažovice, Jiříkovická 136; pamětnice, záznam učiněn 5. 8. 2014, 

Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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Stejně útočný jsem byl i ve vzduchu. Jako kluk a dorostenec jsem se hodně angažoval 

v Sokole. V něm vybírali z každé župy dva dorostence do Prahy do Tyršova domu.  

Byl jsem mezi nimi. V Praze nám dávali olympionici pořádně do těla. Učili nás 

například, když jsme se při veletoči utrhli z hrazdy, jak máme padat. To byla 

vynikající průprava,“ vzpomenul Stanislav Hlučka. Vždyť ve Francii a v Anglii kopal 

za československé armádní jedenáctky a v Moskvě dokonce za vybrané mužstvo 

sovětských letců.7  

Ještě víc než zelený trávník vábilo Stanislava Hlučku modré nebe. Jeho vztah 

k letectví se datuje od roku 1930, kdy ho během návštěvy leteckého dne učarovala 

akrobacie jednoho z tehdejších nejlepších letců-akrobatů – štábního kapitána Františka 

Malkovského. Právě tehdy se mladý Hlučka rozhodl stát vojenským pilotem.8 

Mimochodem, jeho pozdější tělesná výška 168 centimetrů a délka chodidel  

27 centimetrů byly pro pilota tehdejších stíhacích letounů ideálními rozměry.9  

Jeho poměrně malá tělesná výška mu později za hranicemi vynesla přezdívku 

„Malej“. Příležitost splnit si sen se mu naskytla o sedm let později. Využil akce 

armády v roce 1937, kdy se na výzvu „Tisíc pilotů republice“, jejímž cílem  

bylo vycvičit potřebnou zálohu pro československé vojenské letectvo, přihlásil  

do Masarykovy letecké ligy.10 Úspěšně prošel zdravotními prohlídkami i výběrem  

a začal navštěvovat výcvikový letecký kurz na letišti v Brně-Slatině. V podvědomí byl 

jeho vzorem další čs. „král vzduchu“ poručík Novák a v roce 1938 poprvé usedl  

do letounu. Avšak jeho dobrovolný výcvik přerušila 15. března 1939 okupace  

českých zemí11 nacistickým Německem a rozpuštění československé armády,  

které mu zabránilo nastoupit na dráhu vojenského pilota.12 

                                                           
7 J.: Kdo je Stanislav Hlučka. In: Letectví a kosmonautika 51, 1975, č. 10, s. 9, DOLINA, M.: Stanislav 

Hlučka: hbitý jako rtuť. In: Flying revue, 2008, č. 5, s. 49.  
8 KROUPA, K.: Aby všichni věděli, že jsme tady. Národní osvobození, 31. 8. 2000, č. 18, s. 1. 
9 VÚA-VHA, NT-VB, Sb. 24, odvodní lístek S. Hlučky. 
10 Masarykova letecká liga (MLL) vznikla 7. března 1926 reorganizací Masarykova leteckého fondu. 

Posláním organizace bylo šíření leteckého modelářství, plachtařského výcviku mezi nejširšími vrstvami 

obyvatelstva, organizování leteckých výstav, leteckých dnů, spolupráce na rozvoji domácího leteckého 

průmyslu, podpora leteckého výzkumnictví, školství, apod. MLL se stala nejznámější a nejmasovější 

leteckou organizací první republiky a podílela se na všech významnějších leteckých podnicích  

včetně akce „Tisíc nových pilotů republice“. Avšak poté přišly tragické mnichovské události  

a začátkem roku 1939 došlo ke sloučení všech leteckých institucí pod záštitou nejstarší letecké 

organizace – Českého národního aeroklubu. Ten byl po okupaci zbytku Československa  

31. května 1940 rozpuštěn a jeho funkcionáři zatčeni. Českoslovenští letci, jejichž velká většina byla 

před válkou organizována v MLL, odcházeli za hranice vlasti. Po skončení druhé světové války  

již MLL nebyla obnovena. Viz Česká televize, studio ČAF s.r.o. Janečka J., Podhorec T.: Vzduch  

je naše moře, díl: Masarykova letecká liga. 2000, celková stopáž 11:37, sekvence (1:30-11:05). 
11 Po konferenci v Mnichově, konané z 29. na 30. září 1938, přišla pro Československo další rána.  

14. března 1939 pod německým nátlakem slovenský sněm v Bratislavě vyhlásil samostatný slovenský 
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Po vyučení se strojním zámečníkem pracoval u firmy B. Johan ve Slatině  

u Brna a krátce po okupaci, 1. července 1939, se rozhodl nastoupit do 1. ročníku 

průmyslové školy strojnické v Brně. Stroje, mechanismy, motory a samozřejmě 

letadla – to všechno jej velice lákalo. Studium však ukončil tři měsíce před maturitou, 

neboť po okupaci byl dvacetiletý mladík dost zralý na to, aby věděl, kde je jeho místo. 

Rozhodl se nabídnout své služby vznikajícímu československému zahraničnímu 

odboji.13  

Důvodů tohoto rozhodnutí bylo hned několik. Jedním z nich byla frustrace 

z nových poměrů: „Fašistická okupace mě dusila. Brala nám všechno, co jsme měli 

rádi a pro co jsme žili. A protože já se chtěl stát pilotem, ukradla mi i nebe. Jó, nebe. 

Já totiž chtěl být pilotem. Fašisti mě připravili o radost, o můj cíl, neboť profesi pilota 

jsem měl opravdu na dosah ruky. Snad jsem nebyl nikdy šťastnější než tenkrát,  

když jsem byl mezi přijatýma v akci Tisíc nových pilotů republice. Ale z republiky byl 

najednou protektorát a s lítáním byl konec. Copak jsem se s tím mohl ve dvaceti 

smířit? A tak jsem se vydal na ten svůj velkej vandr.“14  

Avšak byla tu ještě jedna, závažnější příčina. Od května 1939 byl zapojen  

do ilegální činnosti proti okupantům, čímž si vysloužil velký zájem ze strany 

německého gestapa. Stanislav Hlučka se často dostával do styku se svým strýcem 

Josefem Putnou15, který byl opravdovým mistrem řemesla. Uměl všechno od kovařiny 

                                                                                                                                                                       
stát. Prezident Emil Hácha s Františkem Chvalkovským odjeli do Berlína, kde jim Adolf Hitler o jedné 

hodině po půlnoci oznámil „nezvratnou vůli“ okupovat zbytek českých zemí a připojit je k říši.  

V případě nesouhlasu vyhrožoval zničením Prahy leteckým bombardováním. Nátlaku Hácha podlehl  

a také vláda v Praze se tomuto diktátu podvolila. 15. března okupovala vojska nacistického Německa 

české země tzv. druhé republiky. Maďarsko zahájilo okupaci Podkarpatské Rusi, kterou připojilo  

jako autonomní území Karpatsko. Adolf Hitler vydal v Praze 16. března výnos o zřízení Protektorátu 

Čechy a Morava. Viz ČAPKA, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha 2010, s. 449-454. 
12 HOŘČICA, L.: Bojovali za hranicemi za svobodu vlasti: občané narození nebo žijící na okrese Brno-

venkov, účastníci Protifašistického zahraničního odboje 1939-1945. Brno 2007, s. 25-26, Zpravodaj 

ONV 1, březen 1980, s. 15.  
13 RAJLICH, J.: c. d., s. 142, Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, 

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
14 MLADĚJOVSKÝ, J.: O dvou z dvaadvaceti. In: Atom 16, 1984, č. 8, s. 19, DREBOTA, J.: Stíhač 

z prvního pluku. In: Zápisník 27, 1983, č. 19, s. 20. 
15 Josef Putna se narodil 1. srpna 1900 v Blažovicích do rodiny dělníka Vojtěcha Putny a Hedviky 

Putnové (roz. Hlučkové). Po ukončení základní školní docházky na Obecné škole v Blažovicích  

a ve Tvarožné se v Baťově továrně ve Zlíně vyučil zámečníkem. Poté pracoval na výrobě zbraní 

v brněnské Zbrojovce. Ke konci první světové války byl povolán do rakousko-uherské armády  

a odvelen k námořnictvu, třebaže mu bylo teprve sedmnáct let. Službu konal od 1. února 1918  

a v dalmácijském vojenském přístavu boce Kotorské se účastnil známé vzpoury námořníků,  

ze které vyvázl bez následků. Poté nastoupil 4. března 1918 vojenskou službu u posádky v Litoměřicích 

a 8. února 1919 byl prezentován u II. pluku Svobody. 7. listopadu 1919 byl v hodnosti desátníka 

demobilizován. 17. března 1920 byl opět přihlášen k činné službě a 28. dubna 1920 přidělen k Oddílu 

vojenského loďstva pro Dunaj. Demobilizován byl v lednu 1921. V poválečném období se vrátil  

do Blažovic a k práci v brněnské Zbrojovce. Viz HOŘČICA, L.: c. d., s. 27, VÚA-VHA, Kartotéka 
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až po jemnou mechaniku, ale hlavně byl specialistou na zbraně.  

Vyučil se zámečníkem a pracoval jako nastřelovač zbraní v brněnské Zbrojovce.  

Po okupaci českých zemí 15. března 1939 se v továrně začala formovat odbojová 

skupina, do které se následně zapojil a s ostatními dělníky se podílel na vynášení  

a ukrývání zbraní a součástek ze závodu.16 

Stanislav Hlučka s nadšením začal pomáhat svému strýci, působil jako spojka. 

Nerozuměl jejich tajnostem, ale co na něm žádali, všechno udělal: „Šlo o zbraně – 

pušky a kulomety. V noci jsme je zakopávali na místo určení v okolí Brna. Jezdili jsme 

spolu autem a vozili „kontraband“, rozebranej na součástky. Po čase jsme však tuhle 

dost riskantní práci dělali sólově. Opatřil jsem si kolo a šlapal tmou.  

Zbraně jsem uložil do terénu právě tam, kam jsme se dohodli, a šlapal zase domů. 

Noční orientace mi nedělala potíže: Brněnsko jsem důvěrně znal…“17  

Když Miroslav Babušík18 v roce 1976 sepisoval za účelem potvrzení Hlučkovy 

účasti v domácím odboji svědecké prohlášení, uvedl, že přesně neznal v jakém 

rozsahu a velikosti odbojovou činnost prováděl, nicméně sám mu při některých 

nočních akcích pomáhal. Mělo se jednat o přenášení vojenských pušek a nábojů 

z úkrytů v okolí Blažovic do Hlučkova domu. Anna Andresíková (roz. Putnová,  

nar. 31. května 1922), dcera Josefa Putny, vypověděla, že Stanislav Hlučka docházel  

za otcem přímo k nim do domu, a to zejména v nočních hodinách. Ponejvíce něco 

kutili v dílně na dvoře a dům opouštěl převážně přes zahradu, aby nebyl nikým 

pozorován. Anna, jako nejstarší z dětí, měla velmi často od otce příkaz,  

aby ukrytá za záclonou sledovala ulici, zda se tam někdo cizí nezdržuje,  

nebo aby včas upozornila na nevítanou návštěvu. „V té době mně nebylo dosti dobře 

známo, co Hlučka s otcem v dílně v době noční dělají. Že oba dva z celé duše 

okupanty nenáviděli, tato skutečnost mně byla známa a žádný z nich se tímto  

také nějak netajil. Jaké měli Stanislav Hlučka a můj otec záměry, jsem se přesněji 

dověděla až později. Až se můj otec vrátil po skončení druhé světové války, dozvěděla 

jsem se, že dosud u nás jsou některé zbraně ukryty, které tehdy gestapo marně hledalo. 

Některé zbraně byly pak ještě uschovány v nedalekém okolí obce Blažovice,  

                                                                                                                                                                       
příslušníků čs. armády-Západ, evidenční karta J. Putny, fond kvalifikačních listin – J. Putna, Osobní 

spis J. Putny. 
16 Viz HOŘČICA, L.: c. d., s. 27, Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, 

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
17 MLADĚJOVSKÝ, J.: c. d., s. 19, J.: Kdo je Stanislav Hlučka. In: Letectví a kosmonautika 51, 1975, 

č. 10, s. 9. 
18 Narozen 5. února 1921, žil ve Velaticích čp. 150. 
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řádně uložené a nakonzervované v krabicích. Pamatuji si, že se jednalo i o nějaký 

kulomet.“19 

Nicméně koncem roku 1939 byla jejich odbojová činnost vyzrazena  

a část dělníků, kteří byli strůjci sabotáže, byla odvlečena gestapem. Stejný osud měl 

čekat také na Josefa Putnu. Do továrny přijelo brněnské gestapo, aby jej zatklo.  

Při příchodu na vrátnici továrny byl naštěstí varován jedním z přátel,  

od kterého se dozvěděl, co se stalo ostatním odbojářům. Proto odjel rychle domů, 

rozloučil se a odcestoval do obce Ústup na Českomoravské vrchovině, kde se několik 

týdnů ukrýval u rodiny své manželky. Občas přijížděl s velkou opatrností i domů 

do Blažovic, kde již Cyril Paulík obětavě sledoval dění u Putnů a rohožkou  

přede dveřmi dával příznivé znamení, že je vše v pořádku a nečeká ho žádné 

nebezpečí.20  

Když v lednu 1940 hráli blažovičtí hokejisté zápas v jedné z obcí nedaleko 

Slavkova u Brna, mezi diváky byli přítomni také oba blažovičtí odbojáři.  

Na zpáteční cestě však došlo k menšímu incidentu, když se Hlučka ve vlaku pohádal 

s německým vojákem. Popsané střetnutí urychlilo jejich rozhodování a po vystoupení 

na blažovickém nádraží bylo oběma jasné, co musí udělat. Hrozilo nebezpečí,  

že by mohlo strýce gestapo vypátrat a oba zatknout. „Začalo přihořívat,  

něco se prokoplo, a strejda musel zmizet, dřív než bude pozdě. Chtěl jsem jít s ním. 

Neměl námitky; myslím, že chápal mě i situaci.“ Odchod za hranice se stal nutností. 

Ještě tu noc sbalili nejnutnější věci a jejich další společné kroky směřovaly  

ke slovenským hranicím.21 

Ani rodiny obou mužů neměly o jejich plánech sebemenší tušení: „Pamatuji  

si jen, že Standa přišel za Mirkem Audym. Ten měl úplně nové boty, vysoké,  

pod kolena, tehdy vzácné. Prosil ho, jestli by mu je půjčil, Mirek netušil,  

že už napořád. Utekl s nimi až do Francie,“22 vzpomínala Ludmila Štěpánková, stejně 

jako sestřenice Helena Hlučková: „My jsme se ještě ten den s bratranci vzájemně 

popichovali a Standa pak do mě kopnul a říká: „Tak ahój!“ A už jsem ho neviděla.“23 

Snažili se své nejbližší uchránit od budoucích výslechů ze strany okupantů. Stanislav 

Hlučka doma zanechal svého otce Klementa Hlučku, kdežto Josef Putna nejen staré 

                                                           
19 VÚA-VHA, Osobní spis S. Hlučky. 
20 Pamětní kniha obce Blažovice 2001-2007, uložena u kronikářky Radmily Tužínové, s. 119-120. 
21 Tamtéž, s. 119-120, MLADĚJOVSKÝ, J.: c. d., s. 19. 
22 Ludmila Štěpánková, bytem Blažovice, Jiříkovická 136; pamětnice, záznam učiněn 5. 8. 2014. 
23 Vladimír Hlučka, bytem Brno, Líšeňská 20; rodinný příslušník, záznam učiněn 18. 8. 2014. 
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rodiče, ale také manželku Josefku Putnovou a osm dětí, mezi nimi dceru Annu,  

která prozradila, že odešli právě včas:24 „Když můj otec odešel z domu, to již gestapo 

ho hledalo a stále opakované domovní prohlídky a výslechy nám napověděly,  

že gestapo hledá zbraně a otcovy společníky. Tyto zbraně dle tvrzení gestapa měl otec 

a Hlučka shromažďovat a schovávat. V té době nám bylo teprve známo, proč náš otec 

a Stanislav Hlučka odešli za hranice, neboť jim hrozilo zatčení a jistá smrt.“25 

Stanislav Hlučka se strýcem odešel z rodných Blažovic 26. ledna 1940.26  

Josef Putna na místním nádraží nastoupil do vlaku, ale místo obvyklé jízdy k Brnu, 

zvolil opačný směr – na východ k Uherskému Brodu. Tou dobou byl Stanislav  

Hlučka na cestě na tři kilometry vzdálené nádraží v Křenovicích, kam se vydal pěšky,  

aby zde přistoupil do téhož vlaku: „Cestou z domu si teprve uvědomuji,  

že jsem se vlastně nerozloučil se svými drahými. Je to tak lépe, myslím si, že o mém 

odchodu nikdo nic neví, když budou vyslýcháni. Cestou se naposled dívám na rodnou 

vesnici. Srdce se mi sevřelo, zda se ještě někdy vrátím, ale není však času na nějaké 

rozjímání a zrychluji krok,“ vybavil si své pocity na odchod z rodné obce.  

Oba se setkali na křenovickém nádraží, kde po příjezdu vlaku pokračovali ve společné 

cestě do Uherského Brodu, odkud se příkrými svahy Bílých Karpat vydali pěšky  

do Trenčína.27 

 

 

 

 

                                                           
24 Rodina Putny po jeho odchodu zůstala zcela bez prostředků. Vlastnila sice kus pole, ale to k obživě 

nestačilo. Josefka Putnová proto chodila pomáhat s polními pracemi Karlu Bočkovi, který nenechal 

rodinu živořit a pomáhal jí. Avšak 18. září 1942 přijelo do obce gestapo, třiačtyřicetiletou Josefku 

Putnovu zatklo a spolu s ní i osmnáctiletou dcerou Marií, šestnáctiletého syna Josefa a čtyřicetiletou 

Marii Jílkovou, sestru Josefa Putny. Všichni jmenovaní byli odvezeni na řídící úřadovnu gestapa  

na bývalou právnickou fakultu v Brně. Ženy pak byly odvezeny z Brna do internačního tábora  

ve Svatobořicích (určen převážně rodinným příslušníkům účastníků čs. zahraničního odboje)  

a mladičký Josef Putna byl uvězněn v brněnském internačním táboře Pod kaštany. Šest zbývajících dětí  

se náhle ocitlo bez prostředků. Alespoň nejstarší dcera Anna, provdaná Kašpaříková, byla z mateřských 

důvodů zatčení ušetřena a mohla vést sama domácnost a starat se o pět nejmladších sourozenců. 

Občané Blažovic se rodinu snažili podporovat finančně nebo přídělem potravin. 22. prosince 1942  

byli všichni z vězení propuštěni. Josef Putna se však vrátil až po Vánocích a spolu se sestrou Marií 

Putnovou byl ve špatném zdravotním stavu. Oba se zotavili až po válce; ostatní utrpěli  

zase po psychické stránce. Viz SOkA Brno-venkov, Pamětní kniha obce Blažovice 1924-1945 (1955), 

C-6, inv. č. 20, s. 151-154. 
25 VÚA-VHA, Osobní spis S. Hlučky. 
26 Státní okresní archiv Brno-venkov (dále jen SOkA Brno-venkov), Pamětní kniha obce Blažovice 

1924-1945 (1955), C-6, inv. č. 20, s. 151. 
27 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 
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II. NA ZÁPADNÍ FRONTĚ (1940-1944) 

 

Již po zřízení Protektorátu Čechy a Morava začali mnozí bývalí příslušníci 

rozpuštěné československé armády (včetně letců) opouštět svou porobenou vlast. 

Hlavní proud československých letců na jaře a v létě roku 1939 směřoval  

do sousedního Polska. Polské úřady však o naše letce zpočátku neprojevovaly vážný 

zájem. Ostatně značná část československých letců považovala Polsko  

jen za „přestupní stanici“ na cestě do Francie, kam se také, převážně lodními 

transporty, větší část letců přepravila. Jelikož nebylo jiné východisko, vstupovali  

do Cizinecké legie. Ve Francii se zároveň formovaly orgány československé vojenské 

správy28, které se snažily vylepšit postavení československých letců a usilovaly  

o zřízení samostatných vyšších československých leteckých jednotek, což se nakonec 

zdařilo až na půdě Velké Británie.29 

Počty letců ve Francii neustále stoupaly (v květnu 1940 zde bylo již sedm set 

osmdesát šest příslušníků československého letectva) díky těm, kteří stále unikali 

z vlasti či ze Sovětského svazu po porážce Polska, tzv. jižní cestou přes Balkán  

a Střední východ.30 Tuto složitou a namáhavou cestu zvolili i dvacetiletý student 

průmyslové školy Stanislav Hlučka s devětatřicetiletým strýcem Josefem Putnou,  

aby posléze rozšířili jejich řady v boji proti německému nepříteli. 

                                                           
28 2. srpna 1939 v Paříži neoficiálně zahájila svou činnost Československá vojenská kancelář (později 

Čs. vojenská správa) v čele s div. gen. Sergejem Ingrem. Tato kancelář konala předběžné přípravy,  

aby v okamžiku francouzského uznání čs. zahraniční akce bylo možno ihned zahájit výstavbu  

čs. armády ve Francii. Při Čs. vojenské správě v Paříži byl zřízen III. (letecký) odbor. V čele (a zároveň 

velitelem čs. letectva ve Francii) stál v době příchodu Hlučky do Francie (od března 1940 až do závěru 

francouzské kampaně) brig. gen. ing. Alois Vicherek-Slezák. Viz RAJLICH, J.: Na nebi sladké 

Francie: Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945, 1. část. 

Praha 1998, s. 16-73.  
29 2. října 1939 byla v Paříži podepsána Dohoda o obnovení československé armády ve Francii a jako 

doplněk k ní byla 17. listopadu 1939 sjednána zvláštní Úmluva o čs. letectvu ve Francii. Podmínkou 

bylo, že do doby, než bude přicházet v úvahu zřízení vlastních čs. leteckých jednotek, budou čs. letci 

přidělováni v menších skupinách k francouzským jednotkám. Českoslovenští letci byli tedy počínaje  

1. prosincem 1939 odesíláni na frontu v roli bojových stážistů a u toho také nakonec zůstalo.  

24. ledna 1940 byl podepsaný tzv. československý statut, který čs. vojákům přiznával charakter 

příslušníků čs. armády. Výnosem francouzských ministerstev války a letectví dostali čs. vojáci a letci 

možnost zrušit svůj původní závazek vůči Francii a přihlásit se do čs. armády, a to se zpětnou platností 

od 2. října 1939, kdy byla sjednána československo-francouzská dohoda o obnově čs. armády na půdě 

Francie. Z právního hlediska tak čs. letci přestávali být francouzskými vojáky a stávali  

se čs. vojenskými osobami ve svých původních čs. hodnostech, sloužícími až do postavení 

československých leteckých jednotek v jednotkách francouzských. V bitvě o Francii čs. stíhači tvořili 

celkem dvanáct procent veškerých sil francouzského stíhacího letectva. Bojové úspěchy čs. letců vedly 

k tomu, že 1. června 1940 byla v Paříži signována Dohoda o utvoření samostatných čs. leteckých 

jednotek. Avšak spád událostí byl příliš rychlý a až do pádu Francie se nepodařilo žádnou vyšší  

čs. jednotku postavit. Viz tamtéž, s. 6-89. 
30 Tamtéž, s. 18. 
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2. 1 Směr Francie  

Stanislav Hlučka společně se strýcem hranice okupované vlasti ilegálně 

překročil 28. března 194031. U Starého Hrozenkova opustili protektorát,  

přešli přes slovenské území a v nočních hodinách, ve vinohradech mezi Modrou  

a Pezinkem (severozápadně od města Senec), přešli k maďarským hranicím:32 „Celou 

neděli jsme tam tenkrát leželi a pozorovali cvrkot. Proti nám byl Senec, a ten patřil 

Maďarům. Jen se nám ráno podařilo přejít, hned hup do stohu a spát.“ Zvlášť cesta 

Maďarskem byla obtížná. Z opatrnosti cestovali pouze v noci, zatímco přes den 

vyhledávali skrýš.33 Za prodej Hlučkova fotoaparátu se jim podařilo získat potřebné 

peníze na vlak do Budapešti a přechod Maďarska měl nakonec šťastný konec,  

neboť se jim za pomoci pracovníků jugoslávského vyslanectví v Budapešti podařilo 

bez obtíží dostat na jugoslávské území.34 

Po dramatickém převozu loďkou přes Drávu a několikahodinovém pochodu 

mezi bažinami, dorazili do Subotice. Na místní policejní stanici byli oba občerstveni  

a za doprovodu jugoslávských průvodců směřovali do Bělehradu35. Zde byli 

ubytováni v Československém národním domě a ve městě se zdrželi několik dní.  

Na francouzském konzulátě jim vystavili pasy, které obstaraly spojky, aby se posléze 

                                                           
31 Březen, jako datum překročení hranic, se objevuje v některých článcích, v životopisu, v evidenční 

kartě a v poválečné dokumentaci. Nicméně karta letce udává jako datum překročení 28. duben,  

také v kvalifikační listině je přeškrtnutý březen přepsán na duben (ve svých vzpomínkách S. Hlučka 

uvádí, že mezi Modrou a Pezinkem maďarské hranice pozorovali v neděli, což by datu 28. dubna 1940 

odpovídalo). Avšak poválečné osvědčení o působení v čs. armádě v zahraničí uvádí, že v Bělehradě  

do ní vstoupili 5. dubna 1940. Proto se práce přiklání k březnu. Některé poválečné dokumenty dokonce 

uvádí, že byl účastníkem domácího odboje pouze do 28. února. Vzhledem k tomu, že s Josefem Putnou 

odcházeli společně, dalo by se předpokládat, že by se skutečné datum mohlo porovnat s jeho 

dokumenty. Avšak Putnova karta letce dokonce uvádí datum přechodu 26. ledna 1940 (což odpovídá 

údaji odchodu z Blažovic udaný v obecní kronice – ta však byla dopsána po válce a letopisecká komise 

se mohla řídit právě údajem od J. Putny a toto přesné datum převzít či naopak), kdežto kvalifikační 

listina uvádí zase 14. duben. Z dokumentace není ani prokazatelné, které hranice byly překročeny.  

Zda se jednalo o hranice protektorátní, nebo až slovensko-maďarské, což také mohlo v rozdílných 

datech sehrát roli. Proto nemůžeme říci, zda onoho 28. března odešli z protektorátu (u Starého 

Hrozenkova), nebo již ze Slovenského státu (mezi Modrou a Pezinkem) do Maďarska. Avšak pokud 

jsou údaje z obecní kroniky pravdivé a z rodné obce odešli již v lednu, dalo by se předpokládat,  

že po dvou měsících (což je na druhou stranu až příliš dlouhá doba) přešli spíše hranice s Maďarskem.  
32 VÚA-VHA, Osobní spis S. Hlučky, KROUPA, K.: c. d., s. 1. 
33 Nebezpečnost a útrapy cesty dokládají i mnohé nepříjemné úkryty, které byli nuceni, ať už z hrozby 

z okolí či nepříjemné zimy, zvolit. Oba po válce vzpomínali zvláště na jeden silný zážitek, když museli 

za úkryt zvolit dokonce hnojník. Venkovní vzduch nasávali pomocí trubiček. Viz Vladimír Hlučka, 

bytem Brno, Líšeňská 20; rodinný příslušník, záznam učiněn 18. 8. 2014.  
34 HOŘČICA, L.: c. d., s. 26, MLADĚJOVSKÝ, J.: c. d., s. 19. 
35 Již cestou v Bělehradě využili první příležitosti ke vstupu do čs. zahraniční armády, stalo se tak 

nejspíše 5. dubna 1940. Viz VÚA-VHA, Osobní spis S. Hlučky, Osobní spis J. Putny. 
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mohli spolu s dalšími zde nashromážděnými uprchlíky vydat na další pouť „světem“, 

jejímž cílem byla Francie.36 

Únavná a zdlouhavá cesta pokračovala přes řeckou Soluň, odkud se vlakem 

vydali do tureckého Cařihradu. Po několikadenním odpočinku přepluli lodí 

Bosporskou úžinu a u první stanice nasedli na orientální expres, který je dopravil  

do Ankary, odkud po krátké přestávce pokračovali v cestě. Přejeli vysoké pohoří 

Taurus a přes Adanu dojeli až do Aleppa v Sýrii, kde byli ubytováni ve francouzském 

vojenském táboře. Poté je opět čekala cesta po železnici, která směřovala do Rayaku. 

Na tomto místě přestoupili do vlaku ozubené horské dráhy, po které překonali vysoké 

Libanonské pohoří a dorazili do dalšího důležitého bodu jejich cesty,  

kterým byl libanonský Bejrút. Zde je Francouzi ubytovali ve velkém stanovém táboře. 

Z přístavu je pak čekala poslední etapa cesty. Asi po dvou týdnech se z Blízkého 

východu chystali k odjezdu lodním transportem do Francie. V přístavu na ně čekal 

velký zaoceánský parník, nesoucí na své přídi nápis Mariette Pacha. Plavidlo  

se odrazilo od libanonských břehů a po krátkém zakotvení v palestinském přístavu 

Haifa a egyptské Alexandrii se oběma naskytl pohled na konečný cíl. Na mořském 

horizontu spatřili francouzské pobřeží a město Marseille, kde vstoupili na půdu 

Francie. V Marseille byli 13. května 1940 oficiálně odvedeni do čs. zahraniční 

armády, ale netrvalo dlouho a z přístavu se museli stěhovat na nové působiště.37 

Stanislav Hlučka byl spolu s Josefem Putnou 15. května 1940 prezentován  

v jihofrancouzském Agde38 u Náhradního tělesa československého vojska,  

kde nastoupil jako vojín činnou vojenskou službu. Zároveň byl na vlastní žádost 

zařazen k letecké skupině a již 22. května byl přemístěn na letiště Bordeaux-

Mérignac39, kde měl být přeškolen na francouzské letouny. Splnilo se mu dávné 

                                                           
36 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451).  
37 Tamtéž, nestr., VÚA-VHA, NT-VB, Sb. 24, odvodní lístek S. Hlučky. 
38 U československé armády v Agde byla zřízena československá letecká skupina. Soustřeďovala letce, 

kteří nebyli doposud zařazeni ve francouzských jednotkách, a dále letce, kteří nově přicházeli jižní 

cestou přes Balkán či ze Sovětského svazu do Francie. Tábor byl po vojenské stránce spíše katastrofou 

jak ohledně výcviku, leteckém nemluvě, tak výstroji. Viz ŠMOLDAS, Z.: Českoslovenští letci v boji 

proti fašismu. Praha 1987, s. 82. 
39 Podle dohody ze 17. listopadu 1939 mělo být výcvikové a náhradní těleso čs. letectva vybudováno 

v Cognaku. Protože tamní letiště nebylo dosud vybudováno, bylo čs. letecké výcvikové středisko 

umístěno od dubna 1940 dočasně na letišti Bordeaux-Mérignac a částečně v Agde, kde fungovalo 

náhradní těleso čs. armády spolu s leteckou skupinou. Byli zde shromážděni a cvičeni letci,  

kteří do Francie stále ještě přijížděli z Balkánu, nebo z internace v Sovětském svazu. Jinak byl  

letecký výcvik velmi roztříštěný (ve více než dvaceti francouzských výcvikových  střediscích).  

Od 1. června 1940 byla v Mérignacu soustředěna veškerá kmenová agenda všech čs. letců, zatímco  

sto dvaapadesát dalších ještě dlelo v Agde, kde se však pro nedostatek letounů prováděl pouze pěší 
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přání.40 Denně se pohyboval po letišti mezi letouny a toužil si opět zalétat.  

Učil se francouzsky a ve volných chvílích dobrovolně chodil pomáhat mechanikům  

na letiště. Nicméně k létání, na které se tolik těšil, již nedošlo. Místo toho na mapě 

bezmocně sledoval situaci na frontě.41  

Nebe nad Francií už přestávalo patřit Francouzům. Vývoj událostí byl  

tak rychlý, že se na frontu již nedostal a do bojů o Francii nezasáhl. Zpráva o jejím 

zhroucení42 Stanislava Hlučku zastihla na polním letišti nedaleko Mérignacu:  

„Když jsem přijel před pěti týdny do Francie, nemyslel jsem si, že se zde zdržím  

jen tak krátkou dobu. Z polního letiště jsme se vrátili ihned na „slepičárnu“43  

a připravovali jsme se k odjezdu. Stojíce v sevřeném šiku, se slzami v očích  

jsme zdravili snímání naší čs. vlajky, kterou jsme zde tak hrdě hned první den příjezdu 

vztyčili. Vzali jsme ji s sebou. Příští den bylo na velitelství jak v úle. Na letišti 

přilétávala v poslední dny spousta letadel z hroutící se fronty.“ Válka ve Francii 

skončila, avšak pro oba blažovické rodáky začala rychlá evakuace do Velké Británie, 

která tehdy jako jediná dosud vzdorovala nacistickému Německu.44 

Stanislav Hlučka vyplul 19. června 1940 za dramatických okolností45 

z přístavu Bordeaux, ležícího na jihozápadě Francie. Jednalo se o několik46  lodí,  

                                                                                                                                                                       
výcvik. Na leteckou bázi v Bordeaux byla snaha přemístit všechny osoby přidělené k letectvu,  

které se dosud soustřeďovaly v Agde. Viz ŠMOLDAS, Z.: c. d., s. 84-101.  
40 VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka, NT-VB, Sb. 24, odvodní lístek S. Hlučky.  

Pozn.: Josef Putna byl taktéž vtělen k letecké skupině, ale podle jeho letecké karty přišel do Bordeaux  

18. června, tedy později, než Stanislav Hlučka, a působil u pozemního personálu. 
41 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451).  

Pozn.: V časopise Flying revue autor rozhovoru se S. Hlučkou uvádí, že na letišti intenzivně létal.  

Avšak ani v Agde, ani v Bordeaux-Mérignacu nestihli provést čs. letci praktický letecký výcvik.  
42 Po osmi měsících tzv. podivné války zahájilo Německo 10. května 1940 své bleskové 

západoevropské tažení. Vlastní bitva o Francii začala 5. června německým útokem na tzv. Weygandovu 

linii. Během pouhých dvou týdnů byla Francie sražena na kolena a 17. června požádala německou 

stranu o sdělení podmínek příměří. Francie kapitulovala 22. června 1940 v Compiègne. RAJLICH, J.: 

Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského letectva  

1940-1954, 1. část (1940). Cheb 2003, s. 10-11. 
43 Takto nazýval slepičí farmu, kde byl během působení ve Francii ubytován. 
44 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 142, 

HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 
45 Na dramatické chvíle po zvednutí kotev Karananu S. Hlučka vzpomínal ve svých poznámkách 

(přepsány v příloze práce). Ústí Girondy u moře bylo zablokováno minami, které francouzské 

námořnictvo odstraňovalo s velkou námahou. Nakonec se podařilo vyčistit úzký pruh pro vyplutí lodí 

na širé moře. Průjezd uvolněným kanálem byl obtížný, kromě toho musely počítat s hrozbou ze strany 

německých ponorek. Viz KUDRNA, L.: Odhodláni bojovat: vlastenectví československých letců  

v průběhu druhé světové války na pozadí válečných a politických událostí. Praha 2010, s. 82.  
46 Transport čs. letců tvořily tři lodě: Rotour III (velitel transportu pplk. gšt. Vítězslav Rosík), Arry 

Scheffer (mjr. let. Alexander Hess) a Karanan, na jehož palubě byl také brig. gen. RNDr. Karel 

Janoušek. Všechny tři lodi dorazily do jihoanglického přístavu Falmouth mezi 21. a 23. červnem.  

Tyto transporty poskytly základní kádr létajícího a pozemního personálu pro československé letecké 

jednotky, které měly zakrátko vzniknout na britské půdě jako součást RAF. Konkrétně „Schejbalův 

transport“ byl základem pro pozdější 311. čs. bombardovací peruť RAF. Viz RAJLICH, J.: Na nebi 



 

17 
 

na jejichž palubě se nacházely desítky československých letců. Stanislav Hlučka  

toho dne odplul s Josefem Putnou a ostatními letci ve skupině velitele škpt. gšt. Josefa 

Schejbala na evakuační lodi Karanan. Loď je během dvou dnů dopravila k břehům 

Velké Británie.47 

 

2. 2 Ve službách Královského letectva 

 

2. 2. 1 Od pozemního personálu ke stíhacímu pilotovi 

 
Z dosavadního a rýsujícího se průběhu války si byli Britové vědomi toho,  

že to budou právě letci, na nichž bude brzy záviset úspěch obrany britských ostrovů. 

Učinili proto vše, co bylo v jejich silách, aby je a další spojenecké vojáky včas 

evakuovali z poražené Francie. Mezi červnem a srpnem 1940 se z poražené Francie  

a jejích severoafrických držav podařilo různými cestami evakuovat na Britské ostrovy 

98% všech letců, kteří se koncem francouzské kampaně nacházeli ve Francii.48 

Stanislav Hlučka připlul na lodi Karanan 21. června 1940 do přístavu 

Falmouth, kde poprvé vstoupil na britskou půdu.49 Po vylodění se letci shromažďovali 

v provizorních vojenských táborech a kasárnách Innsworth, Bridgnorth, Warringhton 

a Cholmondeley, kde trávili jen několik dní, maximálně týdnů. Po zpravodajském 

                                                                                                                                                                       
sladké Francie: Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945, 

2. část. Praha 1998, s. 114. 
47 Tamtéž, s. 114, VÚA-VHA, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta S. Hlučky. 
48 Brigádní generál RNDr. Karel Janoušek začal neprodleně jednat s příslušnými britskými činiteli  

o rychlém zformování čs. leteckých jednotek na britské půdě. Velmi rychle s nimi předběžně dohodl 

začlenění čs. letectva do rámce RAF VR po dobu trvání války. Vtiskl tak čs. letectvu na britské půdě 

osobitý charakter.  Navrhl a především prosadil utvoření čs. leteckých jednotek v rámci RAF VR,  

a to se značným předstihem před podepsáním československo-britské mezivládní dohody o zřízení 

československé branné moci z 25. října 1940, jejíž součástí bylo i řešení statutu československého 

letectva. Po vyjasnění úvodních stanovisek v poměrně rychlém sledu následovalo vydání rozkazů  

Air Ministry ke zřízení československých leteckých jednotek v rámci RAF. Již 10. července 1940  

byl vydán rozkaz ke zformování 310. čs. stíhací perutě, 29. července následovala 311. čs. 

bombardovací peruť, 29. srpna 312. čs. stíhací peruť a po dalších jednáních byla 10. května 1941 

založena čtvrtá jednotka, 313. čs. stíhací peruť. Za situace, kdy se začaly formovat první čs. perutě, 

bylo nutné zřídit koordinační a styčný orgán. Stal se jím Inspektorát československého letectva. 

Z hlediska čs. vojenské správy však oficiálně zahájil svou činnost až 7. října 1940. Do funkce 

inspektora čs. letectva byl oficiálně ustanoven dnem 15. října 1940 sám Janoušek. Inspektorát  

čs. letectva byl sice formálně podřízen Ministerstvu národní obrany, ale vůči čs. letcům přechodně 

zařazeným k britským leteckým jednotkám byl v poměru nadřízeného orgánu. Plnil funkci spojovacího 

článku mezi MNO, čs. leteckými jednotkami a britským Ředitelstvím pro spolupráci spojeneckého 

letectva u Air Ministry. Viz RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých 

letců ve službách britského letectva 1940-1954, 1. část (1940). Cheb 2003, s. 22-33. 
49 VÚA-VHA, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta S. Hlučky. Pozn.: Hlučkovy 

vzpomínky na první dny v Anglii a na 313. čs. stíhací peruť jsou uvedeny v příloze práce. 
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prověření byli zařazeni do Dobrovolnické zálohy Královského letectva (Royal Air 

Force Voluntary Reserve, RAF VR).50  

Skupina letců včetně Stanislava Hlučky byla z přístavu 23. června přesunuta 

zvláštním vlakem do stanového tábora Haydock Park nedaleko Liverpoolu.  

Po několika dnech i se strýcem tábor opustil a jeho cesta pokračovala do nedalekého 

karanténního a shromažďovacího tábora Cholmondeley. Zde strávil jen krátký čas – 

po přísaze v Cosfordu byl 10. července 194051 přijat v nejnižší hodnosti Aircraftman 

No. 2 Class (AC 2, vojín-nováček) pod evidenčním číslem 787058 do svazku RAF 

VR a zaměnil tak francouzskou leteckou uniformu za britskou.52 

Po vstupu do Royal Air Force byli letci odesíláni na různé letecké základny. 

Stanislav Hlučka byl nejdříve poslán do Duxfordu, kde se formovala 310. čs. stíhací 

peruť53, ale protože sem stále přicházeli starší a zkušení piloti, kteří létali již  

ve Francii, byl odvelen na přeškolení. Na tomto místě se cesty Stanislava Hlučky  

a Josefa Putny54 nejspíše rozchází (Putna zůstal na rozdíl od Hlučky v Duxfordu).  

Přestože chtěl Stanislav Hlučka létat, musel se nejprve smířit se zařazením  

u pozemního personálu. Toho byl nedostatek, zatímco pilotů ještě relativní přebytek. 

Byl odeslán na krátký výcvik pozemního specialisty do 7. školy technického výcviku 

(No. 7 School of Technical Training – No. 7 SoTT) v Gloucesteru pro letecké 

mechaniky. Již 29. července 1940 byl přemístěn k nově utvořené 311. československé 

                                                           
50 KUDRNA, L.: c. d., s. 84. 
51 Oproti tomu kvalifikační listina uvádí 11. července 1940. 
52 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451), VÚA-

VHA, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta S. Hlučky. 
53 No. 310th (Czechoslovak) Fighter Squadron RAF se začala formovat dnem 10. července 1940. 

 O dva dny později odjelo z tábora Innsworth Lane u Gloucesteru na ministerstvo letectví do Londýna 

prvních 28 čs. stíhacích pilotů, určených jako základní kádr 310. perutě. Tady vstoupili do RAF VR  

a ještě téže noci skupina odjela na svou první válečnou základnu – letiště Duxford v operační oblasti  

12. skupiny Fighter Command. Britským velitelem 310. peruti se stal S/Ldr George D. M. Blackwood  

a s ním stál v čele jednotky také první čs. velitel perutě S/Ldr Alexander Hess. Viz RAJLICH, J.: 310. 

stíhací peruť. Plzeň 1994, s. 10-11. 
54 Josef Putna sice přišel do Anglie v hodnosti četaře, nicméně do RAF VR byl přijat v nejnižší 

hodnosti jako AC 2 (registrován pod číslem 787049). O sedm dní později byl přemístěn k 310. čs. 

stíhací peruti do Duxfordu, kde byl zařazen jako zbrojíř (Fitter/Armourer) k pozemnímu personálu.  

1. března 1941 byl povýšen na Sergeanta (T/Sgt – Temporary Sergeant), 28. října 1941 jmenován 

rotmistrem let. v zál. a 1. září 1941 povýšen na T/F/Sgt. 29. prosince 1942 byl odvelen na přeškolení. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o specialisty z řad pozemního personálu, byl zařazen do školy 

technického výcviku (School of Technical Training, SoTT) J. Putna se školil konkrétně u 10. SoTT,  

kde 6. ledna 1943 absolvoval 20 mm Cannon Maint Course. V důsledku zdravotních potíží či možného 

zranění strávil od 7. června do 20. července 1943 v Hammersmith Hospital. Deset dní před propuštěním 

mu byl udělen odznak 1st Good Conduct Badge. Po propuštění z nemocnice byl 3. září 1943 přemístěn 

k No. 3112 Servicing Echelon (SE, jednotka pro údržbu a obsluhu), následně 1. prosince 1943 k No. 134 

(Czechoslovak) Airfield RAF, od 15. května 1944 k No. 6310 SE a nakonec 26. června 1944 k No. 134 

(Czechoslovak) Wing RAF, kde setrval až do konce války. Do vlasti se vrátil jako podporučík let. v zál. 

12. srpna 1945. Viz VÚA-VHA, Kartotéka příslušníků čs. armády-Západ, evidenční karta J. Putny, 

fond kvalifikačních listin – J. Putna, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta J. Putny.     
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bombardovací peruti RAF55, která podnikala noční nálety na Německo a okupovaná 

území. První rok své služby v Royal Air Force, do 21. července 1941, tak strávil  

ve funkci mechanika – příslušníka pozemního personálu, přičemž mezitím byl 

povýšen na svobodníka (28. října 1940) a 1. února 1941 dosáhl na hodnost desátníka. 

Mimoto postupoval také v britské nomenklatuře. Stejného dne byl povýšen  

na Aircraftman No. 1 Class (AC 1) a na sklonku svého působení u „třistajedenáctky“ 

(1. července 1941) získal hodnost Leading Aircraftman (LAC).56  

Na základě další žádosti byl konečně odeslán do vytouženého pilotního  

a následně stíhacího výcviku. Pokud jde o stíhače, je nutno předeslat, že jejich výcvik 

byl závislý především na stupni kvalifikace a zkušeností, které si tito letci s sebou 

přivezli na britské ostrovy. Letci s neukončeným, minimálním nebo zcela žádným 

výcvikem a tedy bez bojových zkušeností museli podle stupně vycvičenosti 

absolvovat celé britské výcvikové schéma, nebo alespoň jeho odpovídající část.57 

Kompletní, bezmála dvouletý výcvikový cyklus Hlučka započal  

21. července 1941 v přijímacím středisku pro létající personál (No. 1 Air Crew 

Reception Centre – No. 1 ACRC) v Londýně a poté od 20. září 1941  

do 4. dubna 194258 absolvoval půlroční kurs letecké teorie (No. 4 Initial Training 

Wing – No. 4 ITW) v Paigntonu:59 „Prodělávali jsme výcvik pilota s anglickou 

důkladností a práce nás bavila. Měli jsme hodně teorie, a tak jsme se také zdokonávali 

v angličtině. V našem novém působišti se nám opravdu líbilo. Bylo to pobřežní 

                                                           
55 Je zajímavé, že se nikde o tomto zařazení nezmiňuje. Možná proto se v literatuře a tisku objevují 

mylné informace, že působil také u 312. čs. stíhací perutě. Nejspíše to vystihuje jeho zklamání z toho, 

že se mu prozatím jeho sen, stát se stíhacím pilotem, rozplynul. Zárodek No. 311th (Czechoslovak) 

Bomber Squadron byl zformován ve sběrném táboře Innsworth Lane u Gloucesteru z československého 

personálu evakuovaného z Francie. Zde se utvořila tzv. Bombardovací skupina, která se přesunula  

na leteckou stanici Cosford u Wolverhamptonu. Tady byla doplněna další skupinou evakuovanou  

ze severní Afriky a 29. července 1940 z ní byla utvořena 311. čs. bombardovací peruť. 2. srpna byla 

přemístěna na svou první válečnou základnu, letiště Honington v hrabství Suffolk, kde byla podřízena 

velitelství 3. skupiny Bomber Command. 16. září 1940 došlo k dislokační změně. Operační část 

jednotky se s příslušným počtem pozemního personálu přesunula na polní letiště East Wretham 

v hrabství Norfolk, kam postupně plynuly další vycvičené osádky a další složky perutě.  

V době působení S. Hlučky peruť operovala na letounech Vickers Wellington Mk.I a Mk.IA  

a čs. veliteli byli W/C Karel Mareš (Toman), DFC, W/C Josef Schejbal a W/C Josef Ocelka, DFC.  

Viz RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 1. část (1940). Cheb 2003, s. 86-92.     
56 DOLINA, M.: c. d., s. 48, RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 

2009, č. 1, s. 142, VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. 
57 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 1. část (1940). Cheb 2003, s. 113-114. 
58 Karta letce uvádí datum od 21. listopadu 1941 do 3. dubna 1942. 
59 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 142. Pozn.: 

Zde absolvoval kurz číslo 48. Viz VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. 
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lázeňské místo v jihozápadní Anglii. Angličané nás často zvali do svých rodin a každý 

z nás si zde získal velmi dobré přátele.“60 

Pokud se jedná o budoucí piloty, a to jak budoucí příslušníky stíhacího,  

nebo bombardovacího letectva, jejich základní výcvik zprvu zajišťovala síť 

elementárních pilotních leteckých škol (EFTS), situovaných na britských ostrovech. 

K elementárnímu výcviku zde sloužily především legendární dvojplošné stroje  

De Havilland Tiger Moth Mk.II.61 Stanislav Hlučka navštěvoval tento začátečnický 

pilotní výcvik u 3. elementární letecké výcvikové školy (No. 3 Elementary Flying 

Training School – No. 3 EFTS) v Shellingfordu od 4. dubna do 15. května 194262,  

kdy byl zároveň povýšen na četaře63 a přemístěn k 22. elementární výcvikové letecké 

škole v Cambridge (No. 22 EFTS).64  

Po dokončení této fáze výcviku byli pilotní žáci odesíláni do škol 

pokračovacího pilotního výcviku (Service Flying Training School, SFTS).  

Zatímco elementární pilotní školení u EFTS bylo pro všechny budoucí piloty 

víceméně totožné, výcvikový program pokračovacích škol SFTS byl již diferenciován 

podle toho, zda elévové měli v budoucnu plnit funkce pilotů u stíhacího  

nebo bombardovacího letectva. Ve finální fázi tohoto výcviku byly využívány  

i vysloužilé stíhací Hurricany Mk.I.65 Stanislav Hlučka prodělal šestiměsíční 

pokračovací pilotní výcvik na Koleji RAF (RAF College SFTS) v Cranwellu  

(od 19. srpna 1942 do 2. února 1943). Dokončil tak pilotní kurs číslo 41,  

po kterém mu byl udělen pilotní odznak a získal hodnost Sergeanta (Sgt).66  

Konečně následovala finální fáze školení, kterou byl operační výcvik u některé 

z operačních výcvikových jednotek (Operational Training Unit, OTU). Ty se skládaly 

zprvu ze tří, později z pěti až osmi letek, rozčleněných podle charakteru své činnosti  

                                                           
60 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 
61 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 1. část (1940). Cheb 2003, s. 114. 
62 Zpráva o jeho leteckém a pozemním výcviku uvádí příchod až 7. dubna 1942 a odchod  

již 13. května 1942. Viz Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského,  

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
63 Všichni členové operačních posádek byli jmenováni četaři, jakmile ukončili operační výcvik.  

Toto opatření bylo učiněno z toho důvodu, aby sestřelení letci nemuseli v zajetí vykonávat tělesné práce. 
64 U No. 3 EFTS absolvoval 66 Ab. Initio  Course a u No. 22 EFTS kurz číslo 36 (zkoušen  

1. července 1942 s výsledkem 80,7%). Viz VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka, Archivní 

materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451.  
65 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 1. část (1940). Cheb 2003, s. 115. 
66 Stanislav Hlučka prodělal výcvik zvláště na letounu Miles Master. Viz VÚA-VHA, fond 

kvalifikačních listin – S. Hlučka, Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, 

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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na letky základního, pokračovacího a střeleckého výcviku. K uvedeným účelům zde 

sloužily především starší verze Hurricanů (Mk.I a Mk.II) a Spitfirů (Mk.I, Mk.II, 

později Mk.V) společně s nezbytnými dvoumístnými cvičnými stroji Master Mk.I  

a Mk.III.67 Tento bojový výcvik Sgt Hlučka absolvoval konkrétně u operačně-

výcvikové jednotky No. 57 Operational Training Unit (No. 57 OTU) v Eshottu68  

a trval tři měsíce (od 2. února do 4. května 1943).69 Jeho další cesta již směřovala 

přímo k bojové jednotce. 

 

2. 2. 2 U 313. československé stíhací perutě RAF 

 

Vlastní bojovou činnost zahájil 4. května 1943, kdy byl jako Sergeant přidělen 

na leteckou základnu Churchstanton v jižní Anglii (hrabství Somerset) k 313. čs. 

stíhací peruti70, operující na stíhacích letounech Spitfire Mk. VB a Mk. VC.71  

313. československá stíhací peruť se v polovině roku 1942 dočkala sloučení  

do svazku vyšší jednotky, československého stíhacího křídla, které tvořila trojice čs. 

stíhacích perutí (No. 310, No. 312 a No. 313 Czechoslovak Fighter Squadron). Vzniklo 

v operační oblasti 10. skupiny Fighter Command, jmenovitě v sektoru Exeter; odtud 

také jeho první název – Exeterské (československé) křídlo (Exeter (Czech) Wing).72 

                                                           
67 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 1. část (1940). Cheb 2003, s. 116. 
68 Ve vzpomínkách S. Hlučky na 313. čs. stíhací peruť, ke které byl později přiřazen, se objevuje  

tato stručná poznámka: „Uplynulo několik dnů od mého zařazení mezi operační piloty. Čekal jsem  

na křest ohněm, který jsem vlastně již proděl ještě v OTU při nočním...“ Bohužel větu nedokončil  

a odpověď na otázku, co se mohlo přihodit, nelze z dostupných materiálů dohledat. Vyvstala  

tak otázka, zda se nemohlo jednat o jeho zranění na krku, které si přinesl z doprovodu bombardérů 

(popsáno v práci níže), protože kronika 313. perutě se o jeho zranění nezmiňuje. Nicméně operační 

činnost (a tím i zmíněné zranění) již v tomto období, v rámci výcviku u OTU, je vyloučena. 
69 VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. Karta letce uvádí datum příchodu 2. březen. 
70 No. 313th (Czechoslovak) Fighter Squadron byla nejmladší ze čtyř čs. perutí. Ke vzniku vedla 

skutečnost, že u britských perutí byly desítky čs. stíhačů, pro které u 310. a 312. čs. stíhací peruti 

nebylo místo. Vznikla 10. května 1941 na letecké základně v severoanglickém Cattericku v hrabství 

Yorkshire, které spadalo do operačního prostoru 13. skupiny Velitelství stíhacího letectva (Fighter 

Command). Pro peruť pozemní personál z vlastních československých zdrojů nestačil a byl proto kryt 

z britských rezerv. Britským velitelem byl jmenován S/L Gordon L. Sinclair, DFC,  

jehož československým protějškem byl S/L Josef A. Jaške. V době působení S. Hlučky u perutě  

byl jejím velitelem S/L Jaroslav Himr, DFC (do 24. září 1943) a S/L František Fajtl, DFC  

(do 31. ledna 1944). F/L Muziku pak ve funkci velitele A letky nahradil 7. srpna 1943 F/L Alois 

Hochmal. Viz RAJLICH, J.: 313. stíhací peruť. Plzeň 1996, s. 7-10. 
71 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143, VÚA-

VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. 
72 Jeho velitelství se nacházelo v Exeteru (hrabství Devon), kde sídlila také 310. peruť, zatímco 312.  

a 313. peruť operovaly ze satelitního letiště Churchstanton. Křídlu tehdy velel W/Cdr Karel Mrázek, 

DSO, DFC, po němž počátkem dubna 1943 převzal velení W/Cdr František Doležal, DFC.  

Viz RAJLICH, J.: 313. stíhací peruť. Plzeň 1996, s. 7-10. 
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Kronika peruti Hlučkův nástup hlásí 10. května 1943 – v den, kdy bylo  

na základně vzpomínáno výročí založení perutě. Po příchodu byl zároveň zařazen  

k A-letce (A Flight), které tou dobou velel F/L Jaroslav Muzika.73  

Svůj první let ve svém novém působišti podnikl třetí den po svém příchodu 

(13. května). Jednalo se o orientační let (Sector Recco) se Spitfirem Mk. VC AR549, 

který se opakoval v průběhu dvou dalších dnů ještě čtyřikrát. Poté se k nim přidaly  

i místní seznamovací lety (Local Flying) a nácvik formací (Practice Formation). 

Někdy startoval dvakrát až třikrát denně. Po deseti neoperačních letech nadešel  

22. květen a Stanislav Hlučka byl zařazen mezi operační piloty. O den později usedl  

do Spitfiru Mk. VB výrobního čísla W3697, v jehož kokpitu prodělal svoji první 

bojovou operaci. Ve dvojici s  F/L Jaroslavem Muzikou po poledni odstartoval  

na téměř dvouhodinovou bojovou patrolu nad lodním konvojem. Nicméně na první 

přímý letecký střet s nepřítelem a vítězný vzdušný souboj si musel počkat ještě dlouhé 

čtyři měsíce. Přesný obrázek o náplni jeho operační činnosti dokládá operační deník 

perutě: jednalo se zvláště o hlídkování lodních konvojů (Convoy Patrol), doprovod 

torpédoborců (Escort destroyers), protilodní průzkumy (Shipping recco) či ofenzivní 

výpady nad nepřátelské území souhrnně zvané sweep74. Hlavním úkolem Exeterského 

křídla byly tehdy doprovody75 spojeneckých bombardovacích letounů, převážně 

britských Bostonů a Ventur, ale i amerických Flying Fortressů a Liberatorů, nad cíle 

v Bretani a útoky na nepřátelskou lodní dopravu v přilehlých vodách. Trojice 

                                                           
73 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě. 
74 Každý let za kanál La Manche měl svůj speciální název – podle toho, zda stíhači útočili ve velkých  

či přízemních výškách, v mohutných či menších samostatných stíhacích skupinách, či zda doprovázeli 

těžké nebo lehké bombardéry apod. Pro zjednodušení našli pro všechny společné pojmenování „sweep“ 

(zametat). Velení RAF tím chtělo naznačit, že úkolem stíhačů je odstranit (vymést) z nebe nebezpečné 

letouny Lufwaffe. FAJTL, F.: Létal jsem s Třistatřináctkou. Praha 1991, s. 7, VÚA-VHA, ČsL-VB, 

sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. 

perutě. 
75 Stanislav Hlučka se po dobu působení u perutě účastnil akcí typu Circus (malá formace lehkých 

bombardovacích letounů byla doprovázena značným počtem doprovodných Spitfirů nad určený cíl, 

akce měla za účel vylákat nepřátelské stíhače k protiakci a ničit je ve vzduchu), Ramrod (šlo v podstatě 

o totéž jako u Circusu, ovšem v tomto případě bylo prioritní zničení daného cíle bombardovacími 

letouny; hlavním úkolem stíhačů bylo ochránit své „velké bratry“ před útoky nepřátelských stíhaček)  

či Roadstead (útok bitevních letounů na námořní cíle, ať už v přístavech či na volném moři). Zařazení 

mezi operační piloty neznamená, že se S. Hlučka již neúčastnil cvičných letů: kromě seznamovacích  

a orientačních letů, nácviků formací apod. se během devítiměsíčního působení u 313. perutě jednalo 

také o hotovostní starty, cvičné střelby, průlet vrstvami mraků jen podle přístrojů, cvičné denní i noční 

létání, testovací lety strojů, hledání ztracených posádek v moři (Air sea rescue) a za zmínku stojí  

i defilé z 5. června 1943 v rámci akce Wings of Victory. To vše bylo náplní budoucích dnů a týdnů.  

Viz VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book, RAJLICH, 

J.: 313. stíhací peruť. Plzeň 1996, s. 14-15.   
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československých stíhacích perutí tyto akce podnikala až do června 1943. Poté musela 

být v důsledku neuspokojivého stavu záloh odeslána na operační odpočinek.76 

Co se týče bojového nasazení Stanislava Hlučky nad okupovanou Evropou, 

výčet operací za celou dobu jeho působení u perutě není malý. Z toho důvodu práce 

uvádí jejich stručný přehled a podrobněji se zaměřuje pouze na ty důležité.  

 

Tab. 1: Přehled operací Stanislava Hlučky nad okupovanou Evropou v rámci Exeter 

(Czech) Wing:77 

Datum78 Operace Úkol 313. čs. stíhací peruti 

29. května 194379 Roadstead 71 
dopoledne doprovod šesti strojů Westland Whirlwind, jejichž 

cílem byl útok na konvoj v zátoce východně od Cherbourgu 

31. května 1943 Circus 308 přímý doprovod dvanácti Ventur nad letiště Caen-Carpiquet 

12. června 1943 Circus 35 
zadní jištění čtyř Typhoonů nad Brest (akce byla pro špatné 

počasí během letu zrušena) 

21. června 1943 Ramrod 70 
doprovod dvanácti Ventur nad viadukt v St. Brieuc  

(opět zrušeno pro nevhodné počasí) 

 

Pro Stanislava Hlučku se novým působištěm stala operační oblast 14. skupiny 

Fighter Command, tedy sever Skotska s přilehlými Orknejskými a Shetlandskými 

ostrovy. Sem se 28. června 1943 ze své dosavadní základny v Churchstantonu  

313. peruť přesunula na palubách obstarožních transportních letounů Handley Page 

Harrow od 271. perutě. Novým domovem se pro její velitelství a letku B stala 

základna Peterhead ve skotském hrabství Aberdeenshire, zatímco Stanislav Hlučka 

pokračoval ještě dále na sever – letka A byla dislokována na letišti Sumburgh, ležící 

asi dvaatřicet kilometrů jižně od městečka Lerwick na Shetlandských ostrovech:80 

                                                           
76 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 7. 
77 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book,  

sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě, sign. 427/CIII-1/1/145. Zprávy o operační činnosti 310., 312.  

a 313. stíhací perutě (k některým operacím pak blíže Jiří Rajlich: Na nebi hrdého Albionu: Válečný 

deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002). 
78 V Hlučkových rukopisech se objevují také vzpomínky na bojový let proti německým plavidlům 

v přístavu St. Peter Port na ostrově Guernsey (akce Fighter Roadstead 2), při kterém 14. května 1943 

zahynul F/O Jaroslav Novák, pilot 312. perutě. Nicméně kronika včetně operačního deníku perutě jeho 

účast v operaci neuvádí. Navíc operačním pilotem se stal až o osm dní později a vzpomínky se nápadně 

shodují se slovy F. Louckého, která jsou uvedená v dostupné literatuře. Nejspíše si tuto událost  

do svých zápisků opsal, aby si poznamenal zcela jistě svůj první silný zážitek ze ztráty svého kolegy. 
79 Kromě dopolední operace Roadstead 71 se toho dne měl dle kroniky perutě zúčastnit i odpolední 

akce Ramrod 67. Šlo o krytí ústupu 169 Fortressů vracejících se z náletu na ponorkové kryty v přístavu 

St. Nazaire, nicméně dle operačního deníku byl tou dobou na testovacím letu motoru Spitfiru W3697. 
80 313. peruť zanechala svoji bojovou techniku v Churchstantonu. Na základnách Peterhead a Sumburg 

hned po svém příletu převzala nejen obligátní Spitfiry Mk. VB/VC, ale i devět speciálních výškových 

stíhacích strojů Spitfire HF.Mk.VI, které zde zanechala britská 66. peruť, jež se naopak přesunula  
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„Byl to pro nás docela jiný svět. Slunce zde skoro nezapadlo. Ačkoliv jsme se zde 

nezúčastňovali útočných operací proti nepříteli, přece nám byl svěřen velký úkol – 

bránili a hlídali jsme britské válečné loďstvo,“ poznamenal si do deníku Hlučka. 

Velkým úkolem myslel hlavní činnost tohoto detachmentu, která spočívala v držení 

hotovostí proti nepřátelskému fotoprůzkumu námořní základny81 ve Scapa Flow.82  

Pohotovostní stav pro A-letku začal hned odpoledne po příchodu na Shetlandy. 

Stanislav Hlučka se v novém působišti uvedl nejprve dvěma seznamovacími lety,  

ale z jednotvárné hotovostní činnosti jej vytrhla až odpolední akce ze 7. července. 

Toho dne na Spitfiru EE613 přelétl ve čtveřici s F/L Muzikou, F/O Masaříkem  

a F/Sgt Mrtvým na letiště Scatsta, severně od Lerwicku, aby zde chránil konvoj plující 

z Murmanska do Anglie. Zpět na základnu se detachment vrátil o dva dny později.  

V operačním deníku se u jména Stanislava Hlučky objevují už jen tzv. Scramble,  

které znamenaly okamžité starty na poplach proti hlášenému blížícímu se nepříteli  

od břehů Norska.83 Proti výškovým letounům Luftwaffe takto startoval mnohokrát,  

ale stejně jako u ostatních letců, ani v jednom případě nedošlo k přímému střetnutí.84 

Za svoji dosavadní činnost se dočkal dalšího postupu. 8. července 1943 byl povýšen 

                                                                                                                                                                       
do jihoanglického Churchstantonu (nicméně podle výrobních čísel Spitfirů, které jsou v operačním 

deníku uvedeny u jména S. Hlučky, si na těchto výškových strojích nezalétal). K odpočinku  

se na základny v severských končinách přesunuly všechny čs. stíhací perutě. Jmenovitě šlo o základny 

Castletown (310. peruť), Skeabrae (312.) a již zmíněný Peterhead (313.) a Sumburgh, kde se jednotky 

střídaly v držení hotovostí. Viz RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých 

letců ve službách britského letectva 1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 306-307. 
81 Strategicky významná zátoka Scapa Flow byla hlavní základnou Home Fleet (domácího loďstva). 

Toto kotviště se již od prvních dnů války stalo středem pozornosti vzdušného průzkumu Luftwaffe 

(německého letectva). Zjištění stavu a počtu válečných plavidel v zátoce hrálo totiž v plánech 

Kriegsmarine značnou roli. Vzdušné ostraze tedy RAF přikládalo značný význam a síť letišť se snažila 

překazit v zárodku jakýkoli pokus o německý letecký fotoprůzkum. Luftwaffe nad tento prostor vysílala 

převážně letouny Focke Wulf Fw 200C Condor, Junkersy Ju 88D nebo Messerschmitty Bf 109F.  

Tyto stroje startovaly z norských základen v okolí Stavangeru a pohybovaly se ve výškách zpravidla 

nad 12 000 metrů, mimo dostup běžných typů britských stíhaček. Proto zde byly nasazeny výškové 

Spitfiry HF.Mk.VI. Viz tamtéž, s. 308-309. 
82 RAJLICH, J.: 313. stíhací peruť. Plzeň 1996, s. 90-91, RAJLICH, J., SEHNAL, J.: Stíhači  

nad Kanálem: československý stíhací wing RAF 1942-1945. Praha 1993, s. 119-121, HLUČKA, S.: 

Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 
83 Mimo tyto okamžité starty pak stojí za zmínku už jen dvanáctý červenec. Toho dne se podílel  

na přeletu Spitfiru VC EE638 na letiště Skeabrae. Hned po dvaceti minutách po příletu odletěl zpět  

na Spitfiru VC EE643. První letoun sem přelétl nejspíše z důvodu jeho prohlídky. Prohlídky a opravy 

letounů A-flightu byly totiž z důvodu nedostatku materiálu a záložních součástek prováděny právě  

na tomto orknejském letišti. Proto došlo k výměně strojů. Viz VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 

1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě. 
84 Tamtéž, nestr. 
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na rotného a o dva dny později obdržel britské vyznamenání Odznak za dobrý výkon 

služby (1st Good Conduct Badge).85 

Dopoledne 20. července, po téměř čtyřech týdnech, opustil na Spitfiru Mk. VC 

EE627 shetlandskou základnu a společně s A-letkou se přesunul na základnu 

Peterhead ke zbytku 313. čs. stíhací perutě.86 

Mezitím u „třistatřináctky“ došlo k závažným změnám. Neuspokojivý stav  

čs. záloh vedl k tomu, že byla doplněna velkým počtem britských pilotů.  

Řádky zápisníku letů Sgt Hlučky se po zbytek července plnily pouze cvičnými lety. 

Nacvičoval lety ve formacích, povětšinou právě s novými britskými piloty.  

Na začátku srpna pak zaznamenal ještě dva okamžité starty na poplach proti nepříteli 

a byl vyslán na jeden Standing Patrol, stálou hlídku, při které se patrolující stíhačky 

střídaly přímo ve vzduchu. Avšak i tyto starty vyšly naprázdno. Nicméně červenec  

a polovina srpna byly pro něj zaslouženým odpočinkem před těžkými měsíci,  

které měly zanedlouho přijít – byl totiž zahájen proces opětovného přesunu jednotek 

čs. stíhacího křídla ze Skotska na jih Anglie a odpočatá a posílená 313. peruť přišla  

na řadu jako první.87 

Jednotka opustila základnu Peterhead 20. srpna 1943. Jejím novým působištěm 

se stalo letiště Hawkinge, ležící tři kilometry severně od Folkestone v kentském 

hrabství, v oblasti sektoru Biggin Hill 11. skupiny Fighter Command.  

Piloti do Hawkinge dorazili se svými Spitfiry Mk. VB/VC po mezipřistání  

v Church Fentonu a v Northoltu o dva dny později. Krátce po seznámení s novým 

sektorem byla peruť znovu vržena do útočných operací nad nepřátelskou pevninou.88  

Hlavní činností Stanislava Hlučky tak byly opět doprovody bombardérů,  

což se nezměnilo ani po další změně působiště peruti. 

 

                                                           
85 VÚA-VHA, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta S. Hlučky, fond kvalifikačních listin 

– S. Hlučka. Pozn.: Ohledně povýšení na rotného se rozchází údaje v kvalifikační listině a kartě letce, 

která uvádí datum povýšení o měsíc dříve, tedy 8. června 1943. 
86 Tento detechment na letišti Sumburgh vystřídala letka B od 310. čs. stíhací perutě. VÚA-VHA,  

ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book, sign. 1762/BI/2/307. 

Kronika 313. perutě.  
87 Tamtéž, nestr., RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců  

ve službách britského letectva 1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 400. 
88 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě, RAJLICH, J.: 313. stíhací peruť. 

Plzeň 1996, s. 93. 
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Tab. 2: Přehled operací Stanislava Hlučky nad okupovanou Evropou během působení 

v Hawkinge:89  

Datum Operace Úkol 313. čs. stíhací peruti 

27. srpna 1943 Ramrod S.8 
doprovod (escort cover) šedesáti B-17 Flying Fortressů na cíl 

v oblasti Pas-de-Calais 

30. srpna 1943  
doprovod osmnácti Ventur nad muniční skladiště v blízkosti  

St. Omer 

3. září 194390  doprovod šestatřiceti Marauderů nad letiště Lille-Nord 

4. září 1943  ráno doprovod osmnácti Ventur nad seřazovací nádraží v Abbeville 

4. září 1943 Ramrod S.31 
v podvečer doprovod šestatřiceti strojů Martin B-26 Marauder  

nad seřazovací nádraží v Hazebroucku 

6. září 1943  přímý doprovod dvaasedmdesáti Marauderů nad nádraží v Amiensu 

8. září 1943  přímý doprovod osmnácti Mitchellů nad letiště Vitry-en-Artois 

9. září 1943  přímý doprovod osmnácti Ventur nad letiště v Merville 

15. září 1943  přímý doprovod dvaasedmdesáti Marauderů nad letiště v Merville 

16. září 1943  
přímý doprovod (close escort) osmnácti Mitchellů nad nádraží 

v Serqueux 

 

18. září 1943 se 313. čs. stíhací peruť přesunula poněkud na jih, kde čekala  

na přílet svých sesterských perutí ze Skotska. Všechny tři čs. stíhací perutě (číslo 310, 

312 a 313) se vůbec poprvé měly soustředit na jedné společné základně. Tou byla 

rozsáhlá sektorová základna Ibsley v hrabství Hampshire, tj. v operační oblasti  

10. skupiny Fighter Command. Československý útvar od té doby nesl nový název 

Ibsley (Czech) Wing. Jeho operační náplň sestávala i nadále z doprovodů svazů 

bombardovacích letounů (převážně Bostonů, Marauderů, Mitchellů a Mosquit),  

a to především proti cílům v okupované Francii.91 Pro Stanislava Hlučku  

tak pokračovala tvrdá operační činnost – konvojové hlídky střídaly doprovody 

spojeneckých bombardovacích svazů přímo do středu ohně.  
                                                           
89 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book,  

sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě, sign. 427/CIII-1/1/145. Zprávy o operační činnosti 310., 312.  

a 313. stíhací perutě. 
90 Jeho účast na uvedené operaci udává kronika perutě, operační deník nikoliv. 
91 Ke vzdušným bojům však docházelo jen zřídka. Přispěla k tomu zejména již nevyhovující výzbroj 

sestávající ze Spitfirů Mk. VB/VC, které v závodě se svými německými protivníky ztrácely dech.  

Naši letci během sweepů tak vykonávali defenzívní úkoly. Tuto situaci řešilo až začlenění trojice  

čs. stíhacích perutí do svazku taktického letectva (Second Tactical Air Force, 2nd TAF). První kroky 

k tomuto zařazení byly učiněny v listopadu 1943, kdy se z nich začal tvořit organizačně značně odlišný 

útvar, 134. čs. polní letiště (No. 134 (Czechoslovak) Airfield), organizačně lépe přizpůsobený  

pro operace při plánované invazi a následných polních operacích na kontinentě. K zahájení přezbrojení 

útvaru na moderní Spitfiry LF.Mk.IXC došlo až v lednu 1944, po podřízení čs. útvaru 84. skupině  

2nd TAF. To už se ovšem schylovalo k odchodu S. Hlučky do Sovětského svazu. Viz RAJLICH, J.:  

Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského letectva  

1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 7. 
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Tab. 3: Přehled operací S. Hlučky nad okupovanou Evropou v rámci Ibsley (Czech) 

Wing a No. 134 (Czechoslovak) Airfield:92 

Datum Operace Úkol 313. čs. stíhací peruti 

27. září 1943 Ramrod 250 
dopoledne přímý doprovod dvaasedmdesáti Marauderů  

nad letiště Beauvais-Tillé 

27. září 1943 Ramrod 251 
odpoledne přímý doprovod dvaasedmdesáti Marauderů  

nad letiště Conches 

8. října 1943 Ramrod 91 
přímý doprovod osmnácti Bostonů nad letiště Poulmic-

Lanvéoc 

9. října 1943 Ramrod 92 přímý doprovod čtyřiadvaceti Mitchellů nad letiště Guipavas 

25. října 1943 Ramrod 95 
přímý doprovod čtyřiadvaceti Mitchellů nad letiště Lanvéoc-

Poulmic u Brestu 

28. října 1943 Ramrod 96 přímý doprovod osmnácti Mitchellů nad přístav Cherbourg 

3. listopadu 1943 Ramrod 289 
přímý doprovod dvaasedmdesáti Marauderů nad letiště  

St. André de l'Eure 

24. listopadu 1943 Ramrod 105 
přímý doprovod osmi Whirlwindů na lodě v přístavu 

Cherbourg 

25. listopadu 1943  Ramrod 106 
přímý doprovod osmi Whirlwindů na loď Münsterland 

v přístavu Cherbourg 

26. listopadu 1943 Ramrod 110 
přímý doprovod čtyřiadvaceti Mitchellů nad základnu V-1  

u Cherbourgu 

1. prosince 1943 Ramrod 343 
výškové krytí doprovodu čtyřiapadesáti Marauderů nad letiště 

Cambrai-Epinoy 

22. prosince 1943 Ramrod 383 
přímý doprovod čtyřiadvaceti Mitchellů nad základnu V-1 

 u Abbeville 

23. prosince 1943 Ramrod 389 
přímý doprovod třiceti Mitchellů nad základnu V-1  

u Abbeville 

 

Jakkoli začaly docházet síly německé Luftwaffe, o to horší to bylo 

s nepřátelským flakem93, který neobyčejně zesílil právě v pobřežním pásmu Francie. 

Zvlášť neblaze proslulou „destinací“ byl přístav a ponorková základna v Brestu94:  

„Za celou válku jsem nepoznal nic horšího než nálety na pobřeží Atlantického valu, 

na Normandii a Bretaň. Zvláště Brest byl moc smradlavej cíl, střílel tam po nás snad 

                                                           
92 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book,  

sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě, sign. 427/CIII-1/1/145. Zprávy o operační činnosti 310., 312.  

a 313. stíhací perutě. 
93 Z německého Flugzeug Abwehr Kanonen – protiletecké dělostřelectvo. 
94 Zdejší oblast byla považována za prostor se snad největší koncentrací protiletadlových prostředků. 

Ostatně nebylo divu, neboť zdejší přístav a námořní základna byly domovem celkem čtyř flotil 

německé Kriegsmarine. Kromě toho se v okolí nacházela ještě důležitá letiště Lanvéoc-Poulmic  

a Guipavas. V roce 1943 protileteckou obranu Brestu a okolí tvořila kompletní 3. brigáda námořního 

protiletadlového dělostřelectva (III. Marine-Flak-Brigade). Vedle lehkých (20 mm) a středních  

(37 a 40 mm), disponovala tato brigáda převážně těžkými protiletadlovými děly ráží 75, 88, 105  

a 128 mm. Jejich koncentrace byla hrozivá. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: Generál Fajtl: slovem 

historika, rodiny a objektivem fotografů. Cheb 2012, s. 350-351. 
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každej šutr. Ať jsme tak šli kdykoli – ráno, v poledne, nebo večer – bylo to vždycky 

stejné peklo. Flak, fokouši, mesouni, flak a zase flak – pořád dokolečka,“95 vyjádřil  

se trefně Stanislav Hlučka. Právě při jednom z bojových letů96 nad tuto oblast se mu 

vryl do paměti nejsilnější zážitek z války: „Doprovázeli jsme tehdy střední 

bombardéry s holandskými posádkami nad francouzský Brest. Letělo se vždy  

ve čtyřčlenných skupinách, po stranách se drželi stíhači. Létal jsem jako přímý 

doprovod první čtyřky bombardérů. Úkol spočíval v tom, za žádnou cenu neporušit 

formaci a chránit ji před nepřátelskými stíhači. Nad Brestem byl již z dálky vidět 

černý mrak hořících letounů. Flak pálil jako divý. Vedoucí čtyřka bombardérů dostala 

přímý zásah. Vzduch byl najednou plný rozžhaveného kovu a střepin ze šrapnelů. 

Najednou mě něco udeřilo napravo do krku.“ Střepiny poškodily Hlučkův Spitfire, 

rozbily kryt kabiny a zranily ho na krku a na tváři. Jedna ze střepin jen těsně minula 

krční tepnu: „Všude byla spousta krve. Motor začal vynechávat. Trochu jsem to 

potlačil a motor se rozběhl. Vyskočit? To byl nesmysl. K jižnímu cípu Anglie to bylo 

přes dvě stě kilometrů. Přikrčil jsem hlavu k ramenu, abych zmírnil krvácení, ale bylo 

to houby platný. A motor zase začal zlobit.“ V důsledku popisovaného krvácení  

a poškození letounu zamířil k britskému pobřeží. Podařilo se mu přeletět kanál  

La Manche a bezpečně dosednout na domovském letišti. Po přistání ještě vystoupil  

na křídlo svého letounu, ale následkem příliš velké ztráty krve ztratil vědomí a upadl 

na zem, čímž si v důsledku poranil také koleno. Ránu na krku mu ošetřili přímo  

na letišti a po týdenním odpočinku byl opět schopen operačně létat.97   

Za dobu svého dosavadního působení u perutě získal pověst talentovaného, 

odvážného a spolehlivého stíhacího pilota, vynikajícího svým útočným duchem.  

A dobyl také svého prvního úspěchu – hned při své první velké akci v rámci 

                                                           
95 RAJLICH, J., SEHNAL, J.: c. d., s. 131. 
96 Kronika 313. perutě, ani operační deník se o jeho zranění nezmiňují. Ani on sám při svých 

vzpomínkách není, co se týče datace jeho zranění, jednotný. Často uvádí již rok 1942, kdy působil ještě 

v rámci výcviku u OTU. Také Jiří Vraný ve své knize Československé lavočky (Obrnice 2014) u jeho 

medailonku udává: „V prosinci 1942 utrpěl zranění při doprovodu bombardérů nad přístav Brest,  

když jeho letoun zasáhlo protiletadlové dělostřelectvo. Po vyléčení nastoupil k 313. squadroně…“ 

Nicméně že by tento operační let provedl ještě před působením u 313. perutě, v průběhu výcviku  

u No. 57 OTU, můžeme vyloučit a citovanou větu označit za nepravdivou. Pokud jeho rekonvalescence 

trvala zhruba týden a porovnáme-li údaje z operačního deníku, popsané zranění pochází nejspíše někdy 

z období po návratu ze Shetlandských a Orknejských ostrovů, tedy konec srpna, září či říjen 1943. 

Skutečnost, že se o tom nezmiňuje kronika s operačním deníkem, může ukazovat na fakt, že průběh 

návratu nemusel být tak dramatický, jak Hlučka popisuje. Vzhledem k tomu, že jeho léčba trvala necelý 

týden, nejednalo se nejspíše o nijak závažné zranění. Více by snad objasnil zápisník letů, který bohužel 

není k dispozici.   
97 MAREK, V.: Až krkolomně odvážný stíhač. In: A report, 2008, č. 23, s. 40, DREBOTA, J.: c. d.,  

s. 20, HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 



 

29 
 

Ibsleyského křídla – dopoledne 27. září 1943, kdy v okolí Beauvais bránil 

doprovázené americké bombardovací Maraudery proti útokům německých  

Focke Wulfů Fw 190 od II./JG 26 Schlageter.98 

Toho dne dopoledne se českoslovenští stíhači99 podíleli na operaci  

Ramrod 250, což byl přímý doprovod svazu celkem dvaasedmdesáti amerických 

Marauderů od 322. a 387. bombardovací skupiny 8. letecké armády USAAF. 

Američané vzlétli ze základen Andrews Field a Chipping Ongar. Jejich pumy měly 

útroby pumovic opustit nad letiště Beauvais-Tillé, situované asi 75 kilometrů  

severně od Paříže.100 

Přímý doprovod Marauderům zajišťovaly Spitfiry Mk.VB/VC od 310., 312.  

a 313. peruti, tvořící Ibsleyské (československé) křídlo. Již ráno se perutě pro tuto 

operaci přesunuly na letiště Tangmere, kde Sgt Stanislav Hlučka v 9.45 usedl  

do kokpitu stroje Spitfire Mk. VB EP447 (RY-?), aby vzlétl vstříc svému brzkému 

úspěchu. Wing, pod velením S/Ldr Tomáše Vybírala, z Tangmere odstartoval v 10.00 

a se svými svěřenci se setkal až u francouzského pobřeží, asi patnáct kilometrů 

severozápadně od Le Tréport ve výšce 4 500 metrů. Nedaleko od tohoto pobřežního 

města se v 10.45 spojenecký svaz ocitl nad nepřátelskou pevninou a nabral kurs k cíli. 

O několik minut později byly už Maraudery nad Beauvais. Jejich pumovnice byly již 

otevřeny a sypalo se z nich celkem osmdesát tun pum mířených na jihozápadní cíp 

základny. Na letišti poškozeném již předchozími nálety sídlily Focke Wulfy Fw 190 

od II./JG 26 Schlageter. Tato skupina však kupodivu na obranu své základny 

nepodnikla žádné vážnější kroky. Kontrolor německého stíhacího velitelství 

(Jagdfliegerführer 2) totiž své stíhače vedl až k úderu proti vracející se formaci.101 

Ihned po odbombardování, tedy v bezprostředním okolí cílového letiště 

Beauvais-Tillé, v 10.59 formaci napadlo dvanáct Fw 190 od II./JG 26 Schlageter. 

Němci zaútočili na zadní box Marauderů od 387. skupiny vedené plukovníkem 

Carlem R. Storrie. Čechoslováci okamžitě reagovali a kolem jedenácté hodiny došlo 

ke krátké bitvě. Stíhači jejich útoky odráželi statečně a byly jim přiznány dva sestřely 

pravděpodobné a dva letouny poškozené. Připsali si je F/Lt Karel Drbohlav,  

                                                           
98 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143. 
99 Z 313. perutě se jednalo o sestavu: F/Lt S. Rejthar, Sgt S. Hlučka, F/Lt A. Hochmal, Sgt A. Chandler, 

F/O F. Masařík, F/S T. Zrník, F/Lt O. Kučera, F/O V. Foglar, Sgt J. Jílek, F/Lt A. Costello  

a F/S E. Jacobs. Viz VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě. 
100 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 490. 
101 Tamtéž, s. 490, VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record 

Book, RAJLICH, J., SEHNAL, J.: c. d., s. 128-129. 
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F/Lt Alois Hochmal, F/O František Masařík a právě Sgt Stanislav Hlučka.102  

Jednoho ze soupeřů (Fw 190A) se mu tehdy podařilo zasáhnout, ale protože nikdo 

neviděl jeho dopad, mohl mu být přiznán pouze jako pravděpodobně sestřelený.103 

O průběhu boje Sgt Hlučky s nepřítelem dnes vypovídá jeho individuální 

combat report sepsaný po jeho přistání:  

TAJNÉ OSOBNÍ BOJOVÉ HLÁŠENÍ104 

 

A.105 27. 9. 1943. 

B. 313. (česká) peruť. Ramrod 250. 

C. Spitfire VB 

D. 11.00 

E. Prostor cíle (letiště Beauvais). 

F. Mraky 9 až 10/10 v 8 až 10 000 stopách. 

G. 1 Spitfire VB nezvěstný. 

H. F/S Zrník (313. peruť) nezvěstný. 

I. 1 Fw 190 poškozen (přehodnoceno na pravděpodobně zničen 25. října 1943) 

K. Nic. 

 

SOUHRNNÁ ZPRÁVA: 

Poté, co jsme se přiblížili k cíli a po shození pum otáčela naše formace 

doprava, já uviděl 4 Fw 190 mihnoucí se přede mnou a pokoušející se útočit  

na Maraudery. Atakoval jsem druhý pár nepřátelských strojů a vystřelil jsem  

ze 400 yardů dlouhou, více než třívteřinovou dávku. Hned potom jsem 

zaregistroval jiného nepřítele za sebou. Ostře jsem se otočil doleva a vypálil  

po něm další dlouhou dávku. Nemohl jsem se s ním dále zabývat, odpoutal 

jsem se a přidal opět k doprovodu.  

V té době však F/Lt Šlouf od 312. perutě pozoroval nepřátelský letoun, 

na který jsem útočil předtím, jak neovládaný pikuje dolů bez kontroly.  

 

       P/O V. Strupek                                                         Sgt Hlučka 

zpravodajský důstojník 

 

 Po skončení boje doprovodil wing Maraudery do vzdálenosti patnácti 

kilometrů jižně od Hastingsu a vrátil se zpět na základnu. Sedm letounů přistálo 

                                                           
102 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 490. 
103 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143. 
104 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 427/CIII-1/1/145. Zprávy o operační činnosti 310., 312. a 313. stíhací 

perutě, RAJLICH, J.: 313. stíhací peruť. Plzeň 1996, s. 149. 
105 Vysvětlivky k formuláři: A: Datum, B: Jednotka, C: Typ a verze letounu, D: Čas provedení útoku, 

E: Místo útoku nebo cíle, F: Počasí, G: Vlastní ztráty (letouny), H: Vlastní ztráty (personál),  

I: Nepřátelské ztráty v leteckém boji, K: Nepřátelské ztráty – pozemní či vodní cíle. Viz tamtéž, s. 149.    
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v Tangmere a čtyři na mateřské základně v Ibsley. Kola Spitfiru Stanislava Hlučky 

dosedla na letištní dráhu v 11.55. Jeden z letounů však chyběl. Z bitvy se nevrátil 

Spitfire BM293 (RY-N) F/Sgt Tomáše Zrníka106, kterého jeho druhové naposledy 

viděli při opouštění francouzské pevniny.107  

Pro Sgt Hlučku však den nebyl ještě u konce. Odpoledne v 16.40, tentokrát  

na stroji Spitfire Mk.VB N3768, startoval k další ofenzívní operaci nad okupovanou 

Francií. Nesla název Ramrod 251 a svaz čítací opět celkem dvaasedmdesát 

amerických Marauderů od 323. a 386. bombardovací skupiny (vzlétly ze základen 

Earls Colne a Great Dunmow) tentokráte zaútočil na letiště Conches, situované asi  

60 kilometrů jihozápadně od Rouenu. Úkolem přímého doprovodu svazu bylo opět 

pověřeno Ibsleyské (československé) křídlo108 vedené S/Ldr Tomášem Vybíralem. 

Startovalo v 16.45 hodin z Tangmere a zvolna stoupalo směrem k místu setkání  

s „velkými bratry“.109  

 Po odhozu 95,5 tun pum, tj. krátce před 17.30 hodin, byl svaz nad cílovým 

prostorem napaden čtyřmi dvoumotorovými těžkými stíhacími Messerschmitty Bf 110 

od II./ZG 1 a čtyřmi Focke Wulfy Fw 190 od III./JG 2 Richthofen. Tito nepřátelé  

se stali terčem protiútoku moderních a výkonnějších Spitfirů Mk.IX z horních pater 

doprovodu. Jeden unikající Fw 190 zachytil při úniku F/Lt Otmar Kučera, DFC  

a úspěšně jej sestřelil. Na další tři soupeře útočili titíž tři piloti jako dopoledne,  

tj. F/Lt Alois Hochmal, F/O František Masařík a Sgt Stanislav Hlučka, ale zásahy  

si nebyli jisti, a proto nevznesli nárok na žádný úspěch.110 

                                                           
106 Tento čtyřiadvacetiletý pilot zmizel bez jakékoli stopy. Díky konfrontaci britských a německých 

záznamů je však dnes zřejmé, že Zrníka sestřelil stíhací Messerschmitt Bf 109G-6 pilotovaný  

Lt. Peterem Reischerem od 7./JG 26 Schlageter. Německý pilot totiž hlásil, že sestřelil Spitfira v 11.11 

hodin v prostoru mezi Poixem a Le Tréportem, což by zhruba souhlasilo. Zrník se pravděpodobně  

na vlastní pěst odpojil od své jednotky, aby se připojil k boji, který v té oblasti sváděla 312. peruť  

a zaplatil za to životem. S velkou pravděpodobností havaroval v moři. Viz RAJLICH, J.: Na nebi 

hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1954,  

4. část (1943). Cheb 2002, s. 493-495. 
107 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book, RAJLICH, 

J., SEHNAL, J.: c. d., s. 129. 
108 Z 313. perutě se jednalo o sestavu: F/Lt Hochmal, Sgt Chandler, F/O Masařík, F/Lt Rejthar,  

Sgt Hlučka, F/Lt Kučera, F/O Foglar, Sgt Jílek, F/Lt Costello, F/S Jacobs, F/S Pinney, F/O Pípa.  

Viz VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě. 
109 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book, RAJLICH, 

J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského letectva  

1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 497-498.  
110 Tamtéž, s. 498. Pozn.: Hlučkovo konání během odpolední akce kronika 313. perutě zachytila 

poměrně stroze: „…Na další Fw 190 bylo zaútočeno třemi piloty od 313. perutě, ale tito nehlásí 

poškození nepřátelských letadel (npor. Hochmal, por. Masařík, rt. Hlučka)…“ Viz VÚA-VHA, ČsL-

VB, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě. 
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Po návratu nad Britské ostrovy Stanislav Hlučka přistál v 18.45 na letišti 

v Ibsley. Toho dne si tedy další zásah nepřipsal, avšak dopoledne šlo o jeho první 

oficiální úspěch ve vzdušném souboji. V průběhu těchto dvou ofenzívních akcí  

nad nepřátelským územím dosáhli českoslovenští stíhači celkem deseti vítězství  

nad nepřátelskými stíhači.111  

Přímé doprovody bombardérů a patroly konvojů pokračovaly další tři měsíce: 

„V této válečné vřavě jsem měl vždy jen jedno zbožné přání; když jsem ráno snídal 

v jídelně, ze které jsme odjížděli přímo na letiště, každý den jsem si přál, abych ještě 

téhož dne mohl v jídelně povečeřeti. Skromné přání, ale významné.“112  

I když se zápisník letů Sgt Hlučky nadále plnil popsanými řádky, další zásah si již 

v rámci perutě na své konto nepřipsal. Poslední útočnou akcí v rámci perutě byla 

operace Ramrod 389 z 23. prosince 1943. Se Spitfirem EN 959 se tehdy podílel  

na přímém doprovodu třiceti Mitchellů nad základnu V-1113
 u francouzského Abbeville.  

Poté se s perutí odebral ještě na skotské letiště Ayr, kde v období  

mezi 6. a 19. lednem 1944 plnil pravidelný program nácviku ostrých střeleb.114  

Bylo to jeho poslední stěhování v rámci perutě. Naposledy byl také povýšen v britské 

hodnosti, když 2. listopadu 1943 dosáhl na hodnost Flight Sergeanta (F/Sgt)  

a 1. února 1944 se dočkal ještě povýšení na rotmistra (rtm.).115  

I když vzhledem ke svému skóre jednoho sestřelu mezi nejúspěšnější piloty 

zrovna nepatřil, nebylo to zcela jeho poslední slovo v dalším průběhu války.  

Za v určitém smyslu přelomový okamžik v jeho válečné (i poválečné) kariéře  

lze považovat vyhlášení náboru pro budoucí československou leteckou jednotku116, 

                                                           
111 Čtyři sestřely jisté (tři O. Smik, jeden O. Kučera), dva sestřely pravděpodobné (K. Drbohlav,  

S. Hlučka) a čtyři letouny poškozené (dva O. Smik, A. Hochmal, F. Masařík). Plnou polovinu úspěchů  

si tehdy připsal F/O Otto Smik, který se zúčastnil obou misí. Byl příslušníkem britské 222. stíhací 

peruti, operující jako součást Hornchurchského křídla. Jeho úkolem bylo výškové krytí, což pro Smika 

znamenalo větší volnost akce, navíc disponoval výkonnějším Spitfirem Mk.IX. Viz RAJLICH, J.:  

Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského letectva  

1940-1954, 4. část (1943). Cheb 2002, s. 498-500. 
112 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 
113 Letectvu přibyla v roce 1943 další starost, která ve svých důsledcích mohla vážně ohrozit plánované 

vylodění ve Francii. Byl to úkol, který spočíval v likvidaci odpalovacích ramp bezpilotních střel V-1, 

které byly lokalizovány v pobřežním pásmu severní Francie a Belgie. Viz RAJLICH, J.: Na nebi 

hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1954,  

5. část (1944). Cheb 2003, s. 17. 
114 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book. 
115 VÚA-VHA, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta S. Hlučky. 
116 O vytvoření čs. letecké stíhací jednotky v SSSR se vedla na podzim 1943 dlouhá a složitá jednání. 

Iniciativa vyšla původně ze sovětské strany. Ta se zavázala, že z vlastních zdrojů poskytne letouny  

a pozemní personál. Londýnské MNO bylo požádáno o přesunutí 30 až 40 stíhacích pilotů z Anglie  

do SSSR. Avšak čs. letecké jednotky v RAF trpěly nedostatkem personálu a uvolnění tolika letců 

záviselo více na stanovisku britského Air Ministry než na londýnském MNO. 18. listopadu 1943 došlo 
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která se měla zformovat v SSSR. K rodící se stíhací jednotce, které měl velet  

S/Ldr František Fajtl, DFC, se hlásilo víc letců, než mohlo být ze služeb RAF 

uvolněno.117 Stanislav Hlučka svého dosavadního velitele S/Ldr Fajtla, kterému často 

během letů u 313. perutě dělal dvojku, v té době potkal na schodech: „Zeptal se mě 

rovnou: „Malej, půjdeš se mnou do Ruska?“ Odpověděl jsem mu, že když mě vezme, 

tak že jo. Na základě toho jsem byl zařazen do této jednotky. Myslím si, že rozhodující 

roli sehrálo právě to, že odcházejícím stíhačům měl velet Fajtl. To byl dobrý velitel. 

Svoji roli sehrál i pocit, že odtud se dostanou dřív domů.“118 Sám František Fajtl 

později ve své knize při vzpomínání na toto období Hlučku charakterizoval takto: 

„Hlučku jsem dobře znal osobně, létal se mnou u Třistatřináctky. Hbitý jako rtuť, 

odvážný až krkolomně, rozený stíhač s bleskovým postřehem, plný elánu,  

a navíc výborný fotbalista, což také nebylo k zahození.“119 A tak nakonec Hlučka 

patřil jak mezi ty přihlášené, tak i mezi vybrané šťastné dvě desítky dobrovolníků,  

s nimiž byl pak 31. ledna 1944 v hodnosti rotmistra uvolněn ze svazku Královského 

letectva.120  

1. února 1944 s novou jednotkou odjel ze základny v Ibsley k Náhradnímu 

tělesu čs. armády v Chalkwell, kde čekali na další rozkazy a chystali potřebné věci  

k odjezdu. O dva dny později se v budově Československého institutu na londýnském 

Grosvenor Place s jedenadvacetičlennou121 skupinou československých letců,  

již v československých uniformách, slavnostně rozloučil exilový ministr národní 

obrany div. gen. Sergej Ingr.122 

                                                                                                                                                                       
k oboustrannému kompromisu. Bylo rozhodnuto o propuštění pouze dvaceti stíhačů. Více Britové  

před plánovanou invazí uvolnit nechtěli. Proto poté sovětské orgány povolily udělat u čs. vojenské 

jednotky v SSSR nábor dalších dvaceti pěti mužů, kteří pak absolvovali výcvik v sovětském leteckém 

učilišti ve Vjaznikách. Viz RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých 

letců ve službách britského letectva 1940-1954, 5. část (1944). Cheb 2003, s. 38-40. 
117 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143. 
118 Odešel generálmajor Stanislav Hlučka. In: Blažovický zpravodaj, 2008, 5, s. 8. 
119 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 13. 
120 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143,  

VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. 
121 Z RAF bylo uvolněno těchto jedenadvacet čs. letců: por. Rudolf Borovec, ppor. Leopold Šrom,  

rtm. Ladislav Valoušek, rtm. František Vaculík, rtm. Stanislav Tocauer (všichni z 310. čs. stíhací 

peruti), por. Josef Stehlík, por. František Chábera, ppor. Pavel Kocfelda, ppor. František Štička,  

ppor. Tomáš Motyčka, šrtm. František Loucký, rtm. Bohuslav Mráz (z 312. čs. stíhací peruti),  

škpt. František Fajtl (velitel skupiny), kpt. Stanislav Rejthar, ppor. Jiří Řezníček, ppor. František Kruťa, 

rtm. Jan Skopal, rtm. Stanislav Hlučka, rtm. Antonín Vendl (z 313. perutě), škpt. Jan Klán  

(z Inspektorátu čs. letectva, zástupce velitele perutě) a por. Jiří Sehnal (od 134. Airfieldu, nebyl 

stíhacím pilotem, měl zastávat administrativní funkci Fajtlova pobočníka). Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, 

sign. 57/8/1/8. Opisy válečného deníku 1. čs. slp. (5 svazků, únor-srpen 1944). 
122 Rozloučení se zúčastnil také sovětský vyslanec u čs. vlády, inspektor čs. letectva, někteří členové 

vlády a Státní rady. Téhož dne inspektor A/V/M Karel Janoušek, KCB některým letcům odevzdal 
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Ve čtvrtek 10. února 1944 se skupina letců přemístila do soustřeďovacího 

střediska (No. 2 Personnel Dispatch Centre, No. 2 PDC), které se nacházelo  

v Leigh on Sea v hrabství Essex. Letci museli projít základní přípravou před odjezdem 

do SSSR, začali se učit písmena ruské azbuky a nakonec si připravili cestovní 

zavazadla. 16. února odjeli do Londýna, odkud pokračovali vlakem do přímořského 

městečka Morecambe123 v hrabství Lancashire. Zde si připravili výstroj a dostali 

očkování proti tropickým nemocem. Následně skupina odjela z Morecambe zvláštním 

vlakem do Liverpoolu, aby se odtud vydala lodí na cestu do Sovětského svazu.124 

Stanislav Hlučka zde ukončil tříletou pouť u Královského letectva a opustil půdu 

nadále bojujícího Albionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
slavnostním způsobem Čs. válečné kříže 1939 a Čs. medaile Za chrabrost. Těm, kteří pilotní výcvik 

skončili v zahraničí, tedy i S. Hlučkovi, pak odevzdal i čs. pilotní odznaky. Přesné datace vyznamenání 

S. Hlučky nejsou zcela zřejmé, ale podle jedné z fotografií, které zaznamenaly události na Grosvenor 

Place, byl tohoto dne vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 (v roce 1944 obdržel toto vyznamenání 

třikrát, podle fotografie již jedno z nich na uniformě měl, tzn. že to z Čs. institutu bylo druhé v pořadí, 

první dostal nejspíše za svůj první sestřel). Viz tamtéž, nestr., RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: 

Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1954, 5. část (1944). Cheb 

2003, s. 41. 
123 Vzpomínky některých letců ukazují, že Hlučkova cesta se neobešla zcela bez problémů.  

Podle dostupných indicií se mu vlak do Morecambe podařilo zmeškat: „Přesun se provedl poměrně 

hladce, pouze jeden kufr povolil v zámkách. Jeho majetník byl naštěstí jeden z těch, co zmeškali,  

a tak ho to ani nebolelo,“ vzpomínal L. Valoušek na převoz vlakem. F. Fajtl se pak s Hlučkou potkal 

na palubě Reina del Pacifico: „Na čistě vydrhnuté a hladké horní palubě jsem potkal piloty  

Jiřího Řezníčka a Stanislava Hlučku. „To je krásnej den, co, Malej,“ obrátil jsem se na Hlučku,  

kterému jsem tak vždycky říkal. Nikdy se nad tím nepozastavil, ani se nezlobil, ač musím doznat,  

že sám nejsem o moc větší než on. „To teda je,“ odpověděl, ale pak stočil řeč na Londýn.  

Opozdil se totiž ještě s jedním kamarádem při odjezdu vlakem do Morecambu a myslel si, že z toho 

budu ještě vyvozovat důsledky. Hned jsem jeho obavy rozptýlil. Případ byl již vyřízen  

a nehodlám se k němu vracet.“ Viz FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 12, VALOUŠEK, L.: 

Cestou nadějí a zklamání (z deníku stíhacího letce). Šternberk 2003, s. 12.   
124 VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka, KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: 

Leopold Šrom – Stíhací eso na západní a východní frontě. Zlín 2008, s. 107. 
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III. NA VÝCHODNÍ FRONTĚ (1944-1945) 

 

3. 1 Od Spitfirů k Lavočkinům 

 

Třináct důstojníků a osm rotmistrů (mezi nimi Stanislav Hlučka) se v přístavu 

nalodilo na palubu majestátní lodi Reina del Pacifico125. Nejprve odrazila  

od liverpoolského mola, aby dočasně zakotvila v zátoce Clyde u přístavu Glasgow, 

kde se připojila k mohutnému konvoji KMF 29126. Dopoledne 21. února 1944  

pak vyplula na širé moře.127 

Loď se vydala na cestu do Sovětského svazu takzvanou jižní trasou,  

tedy přes Gibraltarskou úžinu a Středozemní moře, jelikož severní trasa do přístavu 

Murmansk byla vzhledem k možnému útoku německých ponorek a letadel 

vzlétajících z norských základen mnohonásobně riskantnější.128 Její cesta pokračovala 

přes Port Said, proplula Suezským průplavem do zálivu Rudého moře a zakotvila 

v egyptském přístavu Suez, kde skupina československých letců „Královnu Pacifiku“ 

opustila.129 

Z přístavu měla začít cesta po souši. Skupina přenocovala ve stanech 

vojenského tábora, který se nacházel v poušti asi sedm kilometrů od Suezu a druhý 

den, 8. března 1944, odjeli z železniční stanice Taufig vlakem do Káhiry.  

Dál pokračovali do tranzitního britského campu Almaza, skrytého v písečné poušti 

nedaleko egyptské metropole a o osm dní později letci odjeli z káhirského nádraží 

dalším vlakem do palestinského přístavu Haifa. Zde přestoupili na úzkokolejnou 

železnici, po které přejeli hornatou část Palestiny, syrské hranice a 18. března dorazili 

do Damašku. Stanislav Hlučka byl jakožto rotmistr na rozdíl od důstojníků ubytován 

v tranzitním campu. Volný čas si s ostatními krátil po čtyři dny prohlídkami syrské 

metropole. Následující část cesty stepí a pouští bylo zapotřebí absolvovat 

                                                           
125 „Královnu Pacifiku“, jak se loď v překladu nazývala, byla postavena pro společnost Pacific Steam 

Navigation Company. Spuštěna na vodu byla 23. září 1930. Ve své době šlo o největší a nejrychlejší 

pasažérské plavidlo. Loď měla rozměry 184 x 25 x 10 m, výtlak 17 702 tun a dokázala vyvinout 

rychlost až 19 uzlů. Za 2. světové války byla zrekvírovaná a sloužila k transportu vojáků a vojenského 

materiálu. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 376. 
126 Konvoj KMF 29 tvořilo devatenáct transportních lodí, chráněných jednou letadlovou lodí,  

dvěma torpédoborci a sedmi fregatami. Válečné lodě chránily konvoj proti nepřátelským letcům  

a ponorkám. Viz VALOUŠEK, L.: c. d., s. 16. 
127 RAJLICH, J.: Na nebi hrdého Albionu: Válečný deník československých letců ve službách britského 

letectva 1940-1954, 5. část (1944). Cheb 2003, s. 41. Název letounu Lavočkin La-5FN je v případech 

přímého opisu vzpomínek S. Hlučky či opisu archivních materiálů ponechán také jako „Lavočka“. 
128 KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 108.  
129 VALOUŠEK, L.: c. d., s. 18. 
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v autobusech Pullman. Hlučka nasedl do druhého z nich, jenž vyjel hodinu  

po důstojnickém voze. Cílem tohoto úseku byla letecká základna RAF Habbaniya, 

nacházející se v písečné poušti Hamad. Poté pokračoval přesun do Bagdádu  

a rtm. Hlučka byl součástí skupiny, která sem byla přesunuta nákladními auty. 

Poslední úsek cesty pokračoval nejrůznějšími prostředky. Vlakem pokračovali  

do Margilu, odkud byli za úmorného vedra přepraveni nákladními vozy do Ahvázu, 

kde přesedli na vlak do konečného bodu pozemní cesty. Tím bylo íránské hlavní 

město Teherán130, kam dorazili 28. března 1944. Tato metropole se stala místem,  

ve kterém čs. letci definitivně přešli z ochrany britského Královského letectva  

do působnosti československých a sovětských úřadů. Během následujících pěti dnů 

čekali na letecký přesun do Sovětského svazu.131   

  Jedenadvacetičlenná skupina čs. letců byla z Teheránu přepravena letecky  

do Moskvy ve třech skupinách. Po odletu první části132 došlo ke zhoršení 

povětrnostních podmínek a přesun zbylých dvou musel počkat. Doba čekání 

v Teheráně měla pro piloty nepříjemné finanční a pro některé i zdravotní důsledky, 

avšak čs. krajané se jim snažili pobyt všemožně zpříjemnit. Počasí se umoudřilo  

až 9. dubna a konečně umožnilo přesun dalších osmi pilotů133 včetně Stanislava 

Hlučky. Sovětský dopravní letoun s touto druhou částí jednotky toho dne startoval 

v šest hodin ráno a po krátkém mezipřistání v Baku pokračoval bez další zastávky  

až do Moskvy. Na moskevském letišti ji přišel uvítat člen Čs. vojenské mise v SSSR 

plk. let. Karel Toman-Mareš a náročný, téměř třináct tisíc kilometrů dlouhý přesun 

z Londýna do Moskvy byl pro rtm. Hlučku a jeho kolegy u konce.134 

                                                           
130 V Teheránu se nacházela početná československá kolonie, a tak setkání s příjemnými  

a pohostinnými krajany patřilo k milému překvapení. Působila zde čs. vojenská mise (uvítal je její 

náčelník plk. František Hieke-Stoj), kde si letci vyzvedli zálohu na služební požitky, což jim umožnilo 

bydlet v hotelích. Přijal je také čs. vyslanec Josef Miloslav Kadlec, který s plk. Stojem uspořádal  

pro letce večírek a zaměstnanci místní pobočky firmy Škoda zajistili letcům prohlídku města i výlet  

do okolí. Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 59/8/3/8. Příloha k válečnému deníku (přesun Teherán-

Moskva, únor-duben 1944). 
131 KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 108-110, POPELKA, J., KOLESA, V., 

HORÁKOVÁ, J.: Josef Stehlík – Lovec s přesnou muškou. Zlín 2003, s. 57.  
132 První skupina odletěla 2. dubna 1944 ve složení škpt. Fajtl, kpt. Rejthar, por. Stehlík, por. Chábera, 

ppor. Řezníček, ppor. Šrom, ppor. Kocfelda, rtm. Skopal, rtm. Valoušek a rtm. Vendl. Viz VÚA-VHA, 

1. ČSSLD, sign. 59/8/3/8. Příloha k válečnému deníku (přesun Teherán-Moskva, únor-duben 1944). 
133 9. dubna 1944 ve druhé skupině kromě rtm. Hlučky odletěli také škpt. Klán, ppor. Motyčka,  

ppor. Štička, ppor. Kruťa, šrtm. Loucký, rtm. Tocauer a rtm. Mráz. Poslední (třetí) skupina odletěla  

až o tři dny později (12. dubna) v tříčlenném složení por. Stehlík, por. Borovec a rtm. Vaculík.  

Poslední jmenovaný si totiž nechtěně prodloužil teheránský pobyt pro podezření z úplavice a musel být 

převezen do britské vojenské nemocnice. Viz tamtéž, nestr. 
134 Tamtéž, nestr. 
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Po příletu do Moskvy byla skupina ubytována v hotelu Nacional, jehož služby 

byly i přes válečné podmínky na velmi slušném standardu. Stanislav Hlučka měl 

během několika dnů možnost seznámit se s městem a užívat si místní kulturu.  

Avšak letecká skupina se v Moskvě zdržela jen nezbytně nutnou dobu. Druhá a třetí 

část jednotky se ve večerních hodinách 16. dubna odebrala na moskevské vlakové 

nádraží, aby odcestovala tzv. „tvrdou“ třídou na, ještě hlubokým sněhem zasypané, 

letiště Ivanovo (asi 230 km severovýchodně od Moskvy), kam tři dny před nimi odjela 

i první skupina vedená škpt. Fajtlem.135  

Skupina se Stanislavem Hlučkou na leteckou základnu Ivanovo136 dorazila  

17. dubna v ranních hodinách a po ubytování se hned odpoledne zapojila do intenzívní 

teoretické části výuky.137 Letci zde totiž měli prodělat teoretický i praktický výcvik  

na sovětské technice – v hangárech již na ně čekaly zbrusu nové stíhací stroje 

Lavočkin La-5FN138. Rtm. Hlučka si však musel na první usednutí do kabiny jednoho 

z nich ještě chvíli počkat. Jednak v této oblasti obleva přicházela až ke konci dubna  

a na straně druhé musel projít nejdříve teoretickou přípravou, která končila na začátku 

května. Ovšem poprvé si na nový letoun La-5FN mohl sáhnout již tři dny po příjezdu 

na letiště. Všichni piloti závěrečné zkoušky z teorie, které probíhaly ve dnech  

2. až 5. května, složili úspěšně.139 

Přestože měl Stanislav Hlučka za sebou desítky odlétaných hodin na frontě, 

tolik očekáváný praktický výcvik nejdříve začínal na předním sedadle dvoumístného 

cvičného letounu La-5UTI, určeném pro pilotního žáka: „Přeškolení na Lavočky 

proběhlo velice rychle. Instruktor s námi udělal jeden okruh a davaj. Letoun La-5  

                                                           
135 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 59/8/3/8. Příloha k válečnému deníku (přesun Teherán-Moskva,  

únor-duben 1944), RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 382. 
136 Jednalo se o rozsáhlý vojenský komplex, jehož součástí bylo i travnaté letiště, kamenné ubikace  

a velké hangáry. Letci byli ubytováni v prostorných pokojích. Na letecké základně sídlila 6. náhradní 

letecká brigáda, které velel přísný a energický důstojník – plukovník J. I. Šumov. Viz KOPECKÝ, M., 

JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 111. 
137 Veškeré přednášky, instruktáže i následné zkoušky byly v ruském jazyce, který se skupina učila  

již po propuštění z RAF. S. Hlučka tak musel za poslední čtyři roky umět již třetí cizí jazyk.  

Výuka probíhala v učebnách a byla zaměřena pouze na typ letounu La-5FN. Dělila se do osmi témat – 

motor, výzbroj, přístroje, navigace, speciální zařízení, taktika, vzdušná střelba, padáky a meteorologie. 

Všichni instruktoři patřili ke zkušeným odborníkům a přednášky měly vysokou úroveň.  

Viz POPELKA, J., KOLESA, V., HORÁKOVÁ, J.: c. d., s. 58. 
138 La-5FN byl velmi obratný sovětský frontový stíhací letoun smíšené konstrukce (nosníky kovové, 

potah dřevěný). Byl ideálním letounem pro těžké podmínky během operací v SNP, nenáročný  

na údržbu a v utkání s protivníkem srovnatelný. Letoun byl hnán výkonným dvouhvězdicovým 

čtrnáctiválcovým motorem Švecov AŠ-82FN. Díky této pohonné jednotce stroj dosahoval rychlostí  

cca 640 km/h. Ve výzbroji měl dva kanóny ŠVAK ráže 20 mm a pod křídly mohly být zavěšeny pumy, 

jejichž celková váha nepřesahovala 150 kg. Viz GUNSTON, B.: Bojová letadla 2. světové války. Praha 

1998, s. 64-66. 
139 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 57/8/1/8. Opisy válečného deníku 1. čs. slp. (5 svazků, únor-srpen 1944). 
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se hodil vysloveně do polních podmínek ruských letišť. Přístrojové vybavení bylo 

samozřejmě podstatně jednodušší. Rusům jsme také ukázali svou přesnou skupinovou 

slétanost. Měli jsme v ní velkou praxi, neboť v Británii se veškeré doprovody 

prováděly ve skupinách. Snažili se nás sice napodobovat, ale vypadali pak ve vzduchu 

jako splašené hejno“.140 Po absolvování okruhů a přezkušovacích letů na cvičných 

letounech La-5UTI (7. až 8. května) přešli všichni piloti 9. května na jednomístný  

La-5FN. Stanislav Hlučka si tak mohl letoun z konstrukční kanceláře Semjona 

Aleksejeviče Lavočkina vyzkoušet sám. Po seznamovacích letech a nácviku startů  

a přistání následovaly lety a bojové sestavy. Při praktickém létání čs. piloti prokázali 

natolik dobrou schopnost v jejich ovládání, že na rozkaz velitele 6. náhradní letecké 

brigády, plk. Jurije Ivanoviče Šumova, bylo 15. května od kompletní předepsané 

osnovy praktického výcviku upuštěno.141 

Právě den, kdy se v Ivanovu první osádky zúčastnily praktického létání  

na dvoumístných letounech La-5UTI, tedy 3. květen 1944, byl vybrán jako datum 

oficiálního utvoření 128. československé samostatné stíhací letecké peruti  

(128. Čechoslovackaja otdělnaja istrebitělnaja aviacionaja eskadrila). Její vznik byl 

oficiálně oznámen v rozkaze plk. Šumova ze dne 22. května 1944. Jejím velitelem 

zůstal pochopitelně škpt. Fajtl.142 Stanislav Hlučka se tak stal jedním z „otců-

zakladatelů“ čs. letectva na východní frontě.143 

Poté, co byla peruť doplněna dvěma novými slovenskými piloty144, dostala  

z továrny v Jaroslavli další stroje La-5FN a k 16. květnu tak stoupl stav přidělených 

letounů na dvaadvacet kusů, tedy stejně, kolik měla nyní pilotů. Podle sovětských 

předpisů měli piloti jednotlivé stroje přidělené jako osobní letouny, byť často museli 

létat i na jiných, právě letuschopných strojích. Každý takový letoun obsluhoval 

sovětský mechanik, který se denně hlásil svému pilotovi, takže se navzájem velmi 

                                                           
140 DOLINA, M.: c. d., s. 46. 
141 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 396-400, KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 113. 
142 O ustanovení této perutě byli její příslušníci uvědoměni 27. května při slavnostním nástupu.  

Peruť se skládala ze dvou letek. Piloti byli Čechoslováci a pozemní letecký personál tvořili příslušníci 

Rudé armády. Viz DAŇKO, J.: Historie 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR. In: 1. československá 

smíšená letecká divize v SSSR, sborník, Praha 1998, s. 35.  
143 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 400, RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie  

a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 142. 
144 Konkrétně 9. května dosavadní dvacítku českých stíhačů posílili štábní rotmistr v záloze Anton 

Matúšek a rotmistr v zál. Ľudovít Dobrovodský. Byli původně příslušníky stíhací letky 13. (slowakei) 

Staffel/JG 52, která byla bojově nasazena na východní frontě. 9. září 1943 na svých Messerschmittech 

Bf 109G-4 dezertovali na Kubáni na sovětskou stranu. Následně vstoupili do čs. vojska v SSSR a bylo 

jim umožněno přeškolení na Lavočkiny v letecké škole ve Vjaznikách. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.:  

c. d., s. 400. 
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dobře znali. K seznámení mechaniků s piloty škpt. Fajtl přikročil již po příchodu  

do Ivanova (početní stavy pozemního personálu pak byly doplněny ještě během 

následujících měsíců). Každopádně Stanislavu Hlučkovi byl později formálně přidělen 

Lavočkin La-5FN výrobního čísla 39212124 s taktickým označením „bílá 24“145, 

jehož sovětským mechanikem byl četař Vladimir M. Filimonov. Mezi oběma 

postupně vznikl velmi přátelský vztah, což dokazují pozdější události ze Slovenského 

národního povstání.146 

Dne 18. května se 128. peruť s celou 6. náhradní leteckou brigádou přesunula 

na letiště Kubinka. Přesun pilotů byl proveden ve dvou skupinách na dvaadvaceti 

letounech Lavočkin La-5FN, které jednotka obdržela již v Ivanovu. V Kubince, 

situované přibližně 50 kilometrů jihozápadně od Moskvy, jednotka prodělala 

závěrečnou část výcviku. Jednalo se o orientační lety, samostatné okruhy, akrobacii, 

procvičování bojových formací či střelby. Plukovník Šumov projevil s výsledky 

velkou spokojenost.147 

Piloti výcvik oficiálně ukončili 30. května, včetně ostré střelby na pozemní cíl 

a vlečný rukáv. Avšak tady byly výsledky s ohledem na velké zkušenosti pilotů 

doslova žalostné: „Zde byl zádrhel, jelikož při zahájení jsme prakticky někdo neměl 

zásah do rukávu, ani Stehlík. Byla proto provedena kontrola a bylo zjištěno,  

že prostě palubní zbraně a zaměřovač nejsou správně seřízeny.148 Po správném 

seřízení a opakování střeleb nebyl problém zasáhnout rukáv, úspěch byl prakticky  

sto procent. Jinak přeškolení proběhlo s čistým štítem, na letounech nebyl  

ani sebemenší škrábanec,“ vysvětlil příčinu, která byla zjištěna ještě na místě, 

Stanislav Hlučka.149 

                                                           
145 Letouny čs. letců měly neobvyklou kamufláž oproti kamuflážnímu schématu těch sovětských: měly 

kombinaci tmavé a střední namodralé šedi na horních a bočních plochách, doplněnou sytě modrou 

barvou na plochách spodních. Hlučkův Lavočkin číslo 24 měla ještě další rozdíly od ostatních.  

Letouny nesly na krytu motoru i na vrcholu směrovky emblém „FN“ ve tvaru ležatého kosočtverce,  

do něhož byla obě písmena s ozdobnými ornamenty vsazena tak, aby sledovala jeho obrys.  

U Lavočkinu „24“ byl celý emblém proveden pouze bílou linkou. Výrobní číslo bylo namalováno 

malými bílými číslicemi nad oběma vodorovnými rameny hvězdy po pravé straně SOP. Během operací 

na Slovensku pak u „čtyřiadvacítky“ došlo ke změně ve zbarvení vrtulového kužele na červenou.  

Viz VRANÝ, J.: Lavočky ze Zolné. In: Letectví a kosmonautika 56, 1980, č. 17, s. 650-651. 
146 VRANÝ, J.: Československé lavočky. Obrnice 2014, s. 9-34, FAJTL, F.: První doma. Praha 1980,  

s. 72-80, HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 
147RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 407, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 57/8/1/8. Opisy válečného 

deníku 1. čs. slp. (5 svazků, únor-srpen 1944). 
148 Chyby dostupovaly výše 10-15 metrů na vzdálenost tří set metrů. Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD,  

sign. 57/8/1/8. Opisy válečného deníku 1. čs. slp. (5 svazků, únor-srpen 1944). 
149 Tamtéž, nestr., POPELKA, J., KOLESA, V., HORÁKOVÁ, J.: c. d., s. 59. 
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 O čtyři dny později piloti předvedli ukázku výsledku leteckého výcviku před 

sovětskou komisí a členy československé vojenské mise.150 Leteckou „maturitu“ 

zakončili stíhači těsně sevřenou formací a náletem na letiště s působivým vějířovitým 

rozchodem do okruhového nástupu na přistání. Všichni piloti byli komisí shledáni 

schopnými nasazení na frontě a zároveň se s nadšením dozvěděli o další změně.151 

Protože v sovětských leteckých školách ve Vjaznikách a ve Volsku mezitím 

probíhal výcvik dalších československých pilotů a leteckých mechaniků, vybraných  

u 1. čs. samostatné brigády v SSSR, mohlo se začít uvažovat o reorganizaci peruti  

na pluk. Dnem 1. června 1944 tedy byla dosavadní 128. československá samostatná 

stíhací letecká peruť reorganizována na 1. československý samostatný stíhací letecký 

pluk152 (1. Čechoslovackij otdělnyj istrebitělnyj aviacionnyj polk).153 15. června bylo 

upřesněno rozdělení pluku na dvě perutě po deseti letounech a dvoučlenný velitelský 

roj, přičleňovaný obvykle některé z nich.154 Velitelem zůstal škpt. let. František Fajtl. 

Stanislav Hlučka byl zařazen k 1. peruti155, které velel npor. let. v zál. Josef Stehlík. 

Přestože výcvikový kurz byl u konce, v létání se pochopitelně pokračovalo  

i nadále. Například šlo o lety podle přístrojů na dvoumístných cvičných strojích 

Jakovlev UT-2. Stanislav Hlučka jen v období od 3. května do 15. června 1944  

                                                           
150 Přítomna byla taková jména jako gen. Heliodor Píka, plk. Karel Toman či maršál Žukov. Viz VÚA-

VHA, 1. ČSSLD, sign. 57/8/1/8. Opisy válečného deníku 1. čs. slp. (5 svazků, únor-srpen 1944). 
151 Tamtéž, nestr., FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 80-81.  
152 Velitelem pluku byl škpt. František Fajtl, zástupcem velitele škpt. Jan Klán, náčelníkem štábu  

kpt. Stanislav Rejthar, pobočníkem velitele por. Jiří Sehnal, velitelem sovětského pozemního personálu 

starší inženýr npor. S. T. Vinogradov, jeho zástupcem pro letecké zbraně, tj. vrchním zbrojířem,  

por. I. P. Kaplun, hlavním mechanikem por. B. N. Babiněr, spojovacím důstojníkem ppor. Šumilov  

a lékařem kpt. Karandajev. Viz FAJTL, F.: Vzpomínky velitele pluku na frontovou účast 1. čs. stíhacího 

leteckého pluku v SNP a v Ostravsko-opavské operaci. In: 1. československá smíšená letecká divize 

v SSSR, sborník, Praha 1998, s. 67. 
153 Pluk vznikl nařízením Generálního štábu Rudé armády ze 4. června a štábu Moskevského 

vojenského okruhu z 1. června, reorganizaci peruti na pluk nařídil plk. Šumov svým rozkazem  

z 15. června 1944. Po stránce všeobecně vojenské a kázeňské podléhal velitelství 1. čs. armádního 

sboru v SSSR, po stránce operační a taktické pak velitelství vyšší sovětské letecké jednotky,  

k níž bude na frontě přidělen. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 411.  
154 Tabulkově měl pluk mít 32 letounů, rozdělených mezi štáb a tři perutě (eskadrily). Třetí peruť měla 

být postavena po příchodu pilotů z Vjaznik. K Lavočkinům pluku přibyly také tři Polikarpovy Po-2  

(U-2). Viz tamtéž, s. 411, VRANÝ, J.: Českosloveské lavočky. Obrnice 2014, s. 9.     
155 Složení 1. perutě po odeslání na SNP: npor. Josef Stehlík (velitel), ppor. Leopold Šrom (zástupce 

velitele, velitel 2. letky), ppor. František Štička (velitel 1. letky), ppor. František Vendl,  

ppor. Jan Skopal, ppor. Stanislav Hlučka, ppor. Stanislav Tocauer a rtm. Ĺudovít Dobrovodský.  

Složení 2. perutě: npor. František Chábera (velitel), ppor. Tomáš Motyčka (zástupce),  

por. Rudolf Borovec, ppor. Jiří Řezníček, ppor. Ladislav Valoušek, ppor. František Kruťa,  

ppor. František Loucký, ppor. František Vaculík, ppor. Bohuslav Mráz, šrtm. Anton Matúšek.  

Viz FAJTL, F.: Vzpomínky velitele pluku na frontovou účast 1. čs. stíhacího leteckého pluku v SNP  

a v Ostravsko-opavské operaci. In: 1. československá smíšená letecká divize v SSSR, sborník, Praha 

1998, s. 67.  
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na Lavočkinech podnikl celkem čtyřiatřicet cvičných letů v celkovém čase patnácti 

hodin.156  

Příslušníci pluku se však toužili zapojit co nejdříve do válečného úsilí,  

zvláště když je 6. června zastihla oficiální zpráva z rádia o invazi spojeneckých vojsk 

v Normandii. Z toho důvodu opakovaně žádali o uspíšení odchodu na frontu.  

Mezitím svého bojovného ducha mohli během netrpělivého čekání předvést pouze  

ve sportovních utkáních. Již za pobytu v Ivanovu bylo rozhodnuto do výcviku 

zahrnout pohybové aktivity, hrál se se zálibou volejbal a hlavně kopaná.  

Tady přicházely velké chvíle pro Stanislava Hlučku, který patřil k oporám fotbalové 

jedenáctky našich letců v utkáních157 proti mužstvu místní sovětské posádky,  

na což vzpomínal také škpt. let. Fajtl: „Dali jsme dohromady různé týmy-komandy  

a tvrdě jsme zápasili v kopané o dobré jméno pluku. Zvlášť vynikali Hlučka  

a Motyčka. V SSSR se zřejmě také „lanařilo“, protože za mnou přišli ruští fotbalisté, 

asi trenéři, a žádali, abych oba uvolnil pro zápasy v Moskvě. Souhlasil jsem,  

třebaže jsem měl dojem, že naši tam budou hrát načerno. Konečně, ve válce se malý 

přestupek musí prominout. Rozhodně nám ostudu neudělají.“ Rtm. Hlučka tak mohl 

se svolením velitele pluku hrát v Moskvě dokonce za vybrané mužstvo sovětských 

letců.158  

Sovětský generální štáb žádosti pilotů nakonec vyhověl a 20. července 1944 

byl zahájen přesun pluku blíž k frontovému pásmu, na letiště Proskurov,  

ležící přibližně 250 kilometrů východně od Lvova. Stanislav Hlučka byl s ostatními 

piloty zařazen do prvního sledu, který se měl na dlouhý přelet vydat ve dvou 

skupinách v doprovodu „vodiče-líděra“, dvoumotorového letounu Petljakov Pe-2. 

Stanislav Hlučka odstartoval v první skupině F. Fajtla a po mezipřistání v běloruském 

                                                           
156 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 410, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník  

1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
157 V Kubince byl odehrán zápas čs. jedenáctky proti sovětskému družstvu 4. června (dle kroniky perutě 

„po těžkém a vysilujícím boji“ s nerozhodným výsledkem 3:3) a 18. června, kdy „naši po velmi dobré 

hře“ zvítězili v poměru 3:2. Podle kroniky 2. peruti byl „průběh a spád hry podložen dobrou technikou 

obou mužstev“. Peruť sehrála další utkání také v Proskurovu 3. září 1944 proti týmu brigády za velké 

účasti diváků. O působení Hlučky v utkáních za vybraný sovětský tým se nedochovaly  

další informace. Je možné, že mohl některé sehrát v termínu od 13. 7. do 17. 7. 1944, kdy se odebral  

na dovolenou v Moskvě. Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp 

v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945), sign. 57/8/1/8. Opisy válečného deníku 1. čs. slp. (5 svazků,  

únor-srpen 1944), sign. 63/8/7/9. Válečný deník 2. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 21. 9. 1945). 
158 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 81-82, J.: Kdo je Stanislav Hlučka. In: Letectví  

a kosmonautika 51, 1975, č. 10, s. 9. 
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Brjansku a v ukrajinských Prilukách se svým strojem La-5FN dosedl na letištní 

plochu v Proskurově159 odpoledne 22. července.160  

Na novém působišti pluk přešel do operační a taktické podřízenosti 2. letecké 

armády 1. ukrajinského frontu proslulého generálplukovníka letectva Stěpana 

Akimoviče Krasovského. Předpokládalo se, že bude nasazen v prostoru budoucích 

bojů 1. čs. armádního sboru v SSSR. Ostatně, v Proskurově se nacházela další část 

budovaného sboru, 2. čs. paradesantní brigáda plk. pěch. Vladimíra Přikryla,  

která zde dokončovala výcvik. Avšak okolnosti nakonec rozhodly jinak.161 

Stanislav Hlučka spolu s dalšími piloty, toužícími po bojovém nasazení, 

v Proskurově zůstal dlouhých sedm týdnů. Téměř stejně dlouhou dobu nemohl létat. 

Piloti se i nadále věnovali teoretické přípravě. Po odjezdu odřadu 516. BAO, týlového 

letištního praporu, který měl na starosti jeho pozemní zabezpečení, totiž mělo 

proskurovské letiště jen minimální zásobu pohonných hmot. Nic na tom nezměnil  

ani fakt, že v průběhu tohoto pobytu pluk přešel z podřízenosti 2. do podřízenosti  

8. letecké armády (v důsledku pohybu fronty) a nakonec zase nazpět. Stanislav 

Hlučka se tak místo létání dočkal alespoň dalšího postupu. V odpoledních hodinách 

28. července 1944 došlo ke slavnostní přehlídce pluku velitelem 1. čs. armádního 

sboru gen. Kratochvílem. Škpt. let. Fajtl od něj obdržel listinu, která obsahovala 

seznam povýšených a nově jmenovaných důstojníků, mezi nimi se nacházelo  

také jméno rtm. Hlučky.162 Podle brigádního rozkazu č. 63 byl povýšen  

na podporučíka let. v záloze. Jmenování do jeho první důstojnické hodnosti proběhlo 

v Proskurovu 29. srpna 1944163, což se podle kroniky perutě neobešlo bez náležitého 

společného večírku.164  

Přestože nasazení pluku do bojů bylo neustále odkládáno, chvíle  

pro Stanislava Hlučku a jeho kolegy měla zanedlouho přijít. 30. srpna 1944,  

                                                           
159 Po příletu na letiště letce čekalo nemilé překvapení. Velitel letiště, ani velitel týlového letištního 

praporu 516. BAO (Batalion aerodromnovo obsluživanija) nebyli uvědoměni o příletu pluku.  

Velitel 2. čs. paradesantní brigády plk. Přikryl naštěstí poskytl pluku veškerou pomoc. O situaci byly 

poslány telegramy na velitelství 2. letecké armády a zanedlouho bylo vše vyřešeno. Velitel 516. BAO 

druhý den pilotům zajistil ubytování a stravování na letišti. Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 57/8/1/8. 

Opisy válečného deníku 1. čs. slp. (5 svazků, únor-srpen 1944). 
160 Tamtéž, nestr., FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 86. 
161 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 418. 
162 Tamtéž, s. 419, FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 91. 
163 Kvalifikační listina uvádí datum jmenování 29. července 1944 a kmenový list 28. srpna 1944. 
164 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 419, FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 91, VÚA-VHA,  

1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). Pozn.: 

Společný večírek byl uspořádán v tzv. „Švejkově zátiší“, místnosti oddechu, která byla zřízena piloty 

15. srpna 1944. 
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den po jeho povýšení, zachvátila pluk vlna skutečně nefalšovaného nadšení.  

Piloti zachytili z radiopřijímače první zprávu o vypuknutí protiněmeckého povstání165 

na Slovensku.166 Tyto chvíle si později Stanislav Hlučka vybavil: „Ze všech hrdel 

vyhrklo mohutné „Hurá!“, nastalo velké objímání a nadšení, které nebralo konce. 

Uvědomili jsme si, že před námi vyvstala velká příležitost, ale i velká odpovědnost – 

co nejrychleji pomoci Slovenskému národnímu povstání. Ihned jsme žádali velitele 

pluku o zaslání žádosti na všechny nadřízené orgány o co nejrychlejší zasazení pluku 

do boje…“167 Piloti museli pochopitelně čekat na rozhodnutí velitelství.  

Věci se daly do pohybu již po několika dnech. 5. září pluk dostal rozkaz 

k přesunu na travnaté letiště Stubno, ležící 18 kilometrů severovýchodně od nedávno 

dobytého Przemyślu. Ppor. Hlučka na již frontové letiště odletěl s 1. perutí  

pod vedením škpt. Fajtla o dva dny později.168  

Právě letiště Stubno se stalo místem, kde pluk podnikl první lety bojového 

charakteru a o tuto premiéru se zasloužil také Stanislav Hlučka. Pětice La-5FN  

10. září za velké oblačnosti podnikla hlídkový let na trati Stubno – Przemyśl –  

Krosno – Sanok – Przemyśl – Stubno, tedy z velké části nad prostorem,  

kde již od předminulého dne, kdy byla zahájena Karpatsko-dukelská operace, 

probíhaly těžké pozemní boje. Ppor. Hlučka toho dne letěl s ppor. Skopalem v rámci 

tříčlenného roje ppor. Šroma. K setkání s nepřátelskými letouny ovšem nedošlo.169 

Mezitím se na nejvyšších místech v Moskvě rozhodovalo o další destinaci 

pluku. Škpt. Fajtl na velitelském stanovišti gen. Krasovského obdržel rozkaz,  

aby odletěl se svým zástupcem a veliteli obou letek na letiště Tri Duby u Zvolena  

                                                           
165 Slovenské národní povstání (SNP) se připravovalo v součinnosti s Rudou armádou a v návaznosti  

na její postup. V době příprav už na celém Slovensku existovaly početné partyzánské skupiny,  

které často provokovaly otevřený německý zásah. 29. srpna začala německá vojska obsazovat území 

Slovenska. Vojenské ústředí v Banské Bystrici vydalo slovenským posádkám heslo k zaujetí obranného 

postavení. To byl signál k začátku SNP. Povstání o den později oznámil i banskobystrický Svobodný 

rozhlasový vysílač. Avšak povstání vypuklo předčasně a už od začátku se omezilo na území středního 

Slovenska. Velitelství 1. čs. armády na Slovensku, a tím i centrum SNP, bylo v Banské Bystrici. 

Povstalecké území se podařilo udržet v nepřátelském obklíčení dva měsíce. Velitelem 1. čs. armády  

na Slovensku byl gen. Ján Golian, kterého na začátku září nahradil gen. Rudolf Viest. Centrum povstání 

padlo 27. října 1944. Část povstalecké armády se dostala do zajetí, část s partyzány se stáhla do hor, 

kde pokračovala v boji. Generálové Viest a Golian skončili v německém zajetí a v Německu byli 

později popraveni. Viz KOVÁČ, D.: Dějiny Slovenska. Praha 2011, s. 224-228. 
166 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 421. 
167 ŠMOLDAS, Z.: c. d., s. 274. 
168 Cháberova 2. peruť ve Stubně přistála až o čtyři později, palivo a část pozemního personálu 

dopravily transportní Lisunovy Li-2, zbytek personálu a materiálu se sem přesunul vlakem. Viz VÚA-

VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945), 

RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 422. 
169 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 422, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník  

1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
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na Slovensku. 15. září170 sem tato čtveřice přelétla, aby zjistila podmínky pro případné 

operační nasazení celého pluku. Po důkladné obhlídce byla pro tento účel vyhlédnuta 

letištní plocha Zolná171, ležící asi 7 kilometrů severovýchodně od Zvolena.172  

Rozkaz k přesunu na Slovensko vyvolal u příslušníků pluku bouři nadšení.173 

 

3. 2 Slovenské národní povstání 

 

Historický okamžik odletu čs. letců z přífrontového pásma na povstalecké 

Slovensko nastal v neděli 17. září 1944. Stanislav Hlučka se měl po dlouhých 

válečných útrapách vrátit na půdu vlasti. Pluk po následujících šest týdnů úspěšně 

operoval prakticky v obklíčení, hluboko v týlu nepřítele (což byl ojedinělý případ 

v druhé světové válce) a jeho příslušníci svým mimořádným působením napsali další 

                                                           
170 Čtveřice ve složení Fajtl, Stehlík, Klán a Chábera přistála na Trech Dubech v 18.55 moskevského 

času (15.55 SEČ) a stala se prvními letci čs. zahraničních jednotek, kteří se vrátili na osvobozené území 

republiky. Kromě hledání ideálního místa pro pluk navštívili v Banské Bystrici gen. Goliana,  

kterému tlumočili záměr Krasovského pomoci SNP. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 424, 

FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 101. 
171 Tato polní plocha dostala přednost před letištěm Tri Duby, které bylo hlavní základnou 

povstaleckého letectva, a proto bylo terčem nežádoucí pozornosti Luftwaffe. Kdežto louka u vesnice 

Zolná nabízela větší možnost utajení jednotky. Plochu již od prvního zářijového týdne velení 

povstaleckého letectva připravovalo pro případný letecký provoz. Louka byla na jižní straně ohraničena 

potokem Hučava, vyhovovala jak rozměry, tak povrchem, který byl rovný a pevný. Menší nerovnosti 

již obyvatelé z okolních vesnic opravovali. Ze vzduchu byla plocha nenápadná a břehy klikatícího  

se potoka, hustě lemovaného vysokými olšemi a vrbami, by poskytovaly strojům maskování.  

Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 431, FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 117. 
172 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 423. 
173 Rozkaz k přesunu vydal generál Krasovskij 16. září. O tom, jak poslední dny prožíval S. Hlučka, 

vypovídá kniha o L. Šromovi: „16. září 1944, blížilo se poledne a Vendl a Hlučka přihlíželi, jak Štička 

s Řezníčkem hrají karty a vedle nich seděl opřený o kolo pobočník, který si čmáral do bloku. Včerejšího 

dne piloti napjatě očekávali, s jakou se jim velen vrátí. „Jen aby si je skopčáci nevyčíhli, to by nebylo 

dobrý přijít hned na začátku o všechny velitele,“ prohodil pobočník od svých papírů. „Prosím tě, 

Cháberu a Stehlíka? To snad ne,“ vzhlédl Hlučka od karet. „No, tak by velení převzal tadyhle Polda  

a hned by bylo po starostech, viď Poldíku?“ provokoval Tony Vendl. Polda se jenom ušklíbl,  

protože na popichování dvojice Vendl-Hlučka byl už dávno zvyklý. „Ale co,“ máchl Polda rukou, 

„hlavně, že letíme domů. Jak budeme mezi svejma, tak už si poradíme.“ Hlučka: „A hlavně domluvíme,  

viď Poldo? Nejdřív to byli Angláni, co se chtěli bavit jenom anglicky, pak zase Rusáci, co mluvějí  

jen rusky. Ještě že letíme už domů.“ „Si hlópé,“ odpověděl Polda v rodném dialektu. „Možná sem 

hlópé, ale aspoň umím rusky,“ smál se Hlučka. „Jaké su, takové su,“ zněla odpověď. „Alespoň nésu 

plešaté.“ Polda narážel na okolnost, že několik pilotů včetně Standy Hlučky se podle ruské frontové 

módy nechalo ostříhat dohola. „To si nemůže dovolit jen někdo,“ nedal se Malej. „Tebe by hned měli  

za germána, s tím tvým frňákem, a než by ses vykoktal, tak by tě zastřelili. A vůbec, povídej, jak si byl 

v Moskvě nakupovat.“ Vendl s pobočníkem vyprskli, protože Šromovou jazykovou apokalypsou se bavil 

celý pluk. Polda se zatím rozhlížel, co by po drzounovi hodil. Partie karet byla zapomenuta, na letiště 

přistávali Chábera a škpt. Klán. K oběma důstojníkům se sbíhají další příslušníci pluku a hlasitě  

se překřikují. „Štábní je v Krosně, vyjednává s maršálem. Počítám, že se nejpozději zítra 

postěhujem…“ Jeho slova zanikla v radostném řevu dvou desítek hrdel.  Na potvrzení optimistické 

předpovědi čekali dychtiví letci až do večera, kdy se štábní kapitán Fajtl vrátil ze sovětského štábu 

 a přivezl rozkaz k zítřejšímu přeletu na osvobozené území.“ Viz SEHNAL, J., RAJLICH, J.: Stíhací 

pilot. Praha 2002, s. 80-81. 
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ze slavných kapitol do historie čs. letectva. A podporučík Hlučka si v těchto bojích 

vedl mimořádně zdatně.174 

Jako první odstartovala ve 14.10 hodin moskevského času (tedy 12.10 SEČ) 

druhá peruť pod vedením škpt. let. F. Fajtla, k němuž byl z první perutě přiřazen  

jako jeho číslo Stanislav Hlučka (první peruť pod vedením škpt. let. J. Klána  

ze Stubna odstartovala ve druhém sledu o padesát minut později) a nabrala směr  

na přífrontové letiště Krosno, kde měla doplnit pohonné hmoty. Odtud skupina 

jedenadvaceti175 pilotů pokračovala v letu na Zolnou. Stanislav Hlučka měl se svým 

Lavočkinem číslo 24 opět letět v první skupině jako číslo velitele pluku  

škpt. let. Františka Fajtla, jak tomu často bývalo i nad Francií. „Konečně je tu rozkaz. 

Nasedáme do letounu. Nasazuji si leteckou kuklu a připoutávám se. Ten pohyb  

už dělám nevím pokolikáté, dnes je mi však nějak divně. Mechanik ukazuje, že je vše 

v pořádku. Motor Lavočky naskočil, poslední kontrola přístrojů a již slyším  

ve sluchátkách rozkaz ke startu. Řadím se k veliteli pluku a startujeme ve dvojici, 

provádíme další okruh, aby se další startující letouny mohly zařadit a zaujmout 

operační sestavu. Začali jsme stoupat do 4000 metrů, v nichž přelétneme frontu.“ 

Přibližně pět kilometrů za frontou se však na velitelském stroji objevila porucha 

olejového potrubí, která dvojici přinutila vrátit se zpět. Velitel pluku zamával 

smluveným znamením npor. let. Cháberovi, aby převzal velení, poté větším obloukem 

udělal čelem vzad a následován svou dvojkou se spustil klouzavým letem  

ke krosenskému letišti. Povinností Stanislava Hlučky bylo následovat svého velitele, 

připravit se jej bránit a případně mu usnadnit nouzové přistání. František Fajtl  

na své číslo vzpomínal: „Mohl jsem být klidný, protože jsem vedle sebe měl 

vynikajícího strážce Standu Hlučku. Tomu šla mašina výborně. Možná, že se trochu 

našňupl, to je běžný úkaz, když člověk druhému pokazí z něčeho radost, ale nedalo  

se nic dělat. Odevzdaně, hezky oči na šťopkách, mi kryl záda a vracel se také.“  

Před letištěm velitel pluku rádiem oznámil pokles tlaku oleje svého letounu.  

Letiště potvrdilo příjem a dalo příkaz k okamžitému přistání. Techničtí důstojníci 

přislíbili, že Lavočkin s trupovým číslem 58 opraví ještě téhož dne. Mezitím došlo  

k plánovanému startu druhého sledu, který na dvojici nečekal: „Po odletu skupiny 

nám nebylo do řeči, smutně jsme sledovali, jak mizí poslední letouny,“ nemohl 

                                                           
174 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143, 

HLUČKA, S.: Odkaz válečných let. In: Letectví a kosmonautika 70, 1994, č. 7, s. 21. 
175 Po přistání v Krosnu došlo k technické závadě letounu por. Borovce. Stroj zde musel zanechat a sám 

byl na Slovensko přepraven až dopravním letounem s pozemním personálem. 
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zapomenout ppor. Hlučka. Mechanici byli s výměnou prasklého olejového potrubí 

hotovi do hodiny a odbitím šesté hodiny se oba mohli vydat na Zolnou:  

„Míjíme mohutný tatranský masív, srdce se nám radostí více rozbušilo a již vlétáme 

do malebného údolí Hronu, letíme nízko nad zemí, přelétáme centrum povstání 

Banskou Bystrici a točíme doleva, směr Tri Duby, Zvolen a konečně naše tolik 

očekávané polní letiště Zolná.“176  

Dvojice pilotů na polní letiště dorazila v sedm hodin večer. Ppor. Hlučka 

dostal od velitele pluku příkaz pro jistotu ještě patrolovat nějakou dobu v okolí letiště 

proti nenadálému útoku ze vzduchu. Při svém prvním hlídkovém letu na Slovensku  

se mu naskytl pohled na letištní plochu, kde se všichni piloti pluku právě 

shromažďovali v jednom zákoutí potoka. Nastoupili zde s několika slovenskými 

vojáky, obklopeni občany ze Zolné a z okolí, aby vzdali čest československé vlajce, 

zavěšené na narychlo osekaném smrkovém kmeni: „Byl to krásný a vzrušující 

okamžik, který mi nikdy nevymizí z paměti. Konečně i já jsem se dočkal příkazu 

k přistání.“177 Po přistání byl jeho Lavočkin ukryt pod stromy na okraji vysokých 

břehů Hučavy. Nového hosta ihned přivítali přípitkem místní obyvatelé z okolních 

vesnic, kteří stále pracovali na úpravách letiště: „Když jsem pak zaroloval  

na tu stojánku, kde už jsem měl vymezený místo, než jsem stačil vystoupit, někdo mi 

podával flašku, hned jsem se teda napil a některým nešlo do hlavy, že letouny máme 

sovětské, uniformy anglické – battledresy a mluvíme česky.“178 Piloti byli po odjezdu 

ubytování ve Zvolenu. Ještě téže noci na Tri Duby179 přiletěly dopravní letouny 

s pozemním personálem, municí a dalším potřebným materiálem pro operační činnost 

jednotky. Pluk se po stránce operační dostal do podřízenosti 1. čs. armády  

                                                           
176 VÚA-VHA, SSSR-X, sign. 1. ČSSLD. Válečný deník 15. – 30. 9. 1944 (přílet na Tri Duby), 

HLUČKA, S.: Čtyřicáté výročí Slovenského národního povstání. In: Letecký obzor 27, 1984, č. 4,  

s. 102, FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 139, VALOUŠEK, L.: Cestou zpátky. Šternberk 2003,  

s. 172. 
177 HLUČKA, S.: Čtyřicáté výročí Slovenského národního povstání. In: Letecký obzor 27, 1984, č. 4,  

s. 102. Pozn.: Toto datum se později začalo slavit jako Den československého letectva.  

Okamžik nástupu jednotky před československou vlajkou zachytil na slavné fotografii L. Valoušek.  

S. Hlučka však na ni chybí.   
178 Česká televize, studio ČAF s.r.o. Janečka J., Podhorec T.: Vzduch je naše moře, díl: Českoslovenští 

letci na východě, 1. část. 2000, celková stopáž 13:40, sekvence (5:30-5:50). 
179 Letiště bylo hlavní základnou povstaleckého letectva. Přistávaly sem sovětské transportní letouny, 

které zásobovaly povstalecké jednotky i pluk nezbytným materiálem, výzbrojí či přepravovali další 

vojáky. Pod velením npor. Mikuláše Šingloviče odtud operovala také Kombinovaná letka.  

Ta však nemohla s převážně zastaralými typy letounů německým silám čelit. Proto pomoc pluku  

se stíhacími letouny Lavočkin přišla právě včas. Viz VALOUŠEK, L.: Tri Duby. In: Letectví  

a kosmonautika 62, 1986, č. 18, s. 2-3. 
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na Slovensku180, po stránce materiálního zabezpečení pak zůstal i nadále podřízen 

veliteli 2. letecké armády. Přesun byl u konce a necelých čtyřiadvacet hodin po jeho 

zahájení byl pluk na svém novém působišti v plné bojové pohotovosti.181  

Ppor. Stanislav Hlučka se skvěle uvedl již při první velké akci, která na sebe 

nenechala dlouho čekat. Prvořadým úkolem pluku bylo ovládnout vzdušný prostor  

a znemožnit útoky Luftwaffe na povstalecké správní centrum v Banské Bystrici, 

leteckou základnu Tri Duby a na vlastní vojska na frontě. Okamžitě po příletu tedy 

velitel škpt. Fajtl připravil plán na bleskový přepad Piešťan, jednoho ze dvou 

klíčových letišť, odkud operovala Luftwaffe proti jednotkám 1. československé 

armády na Slovensku.182 

Pro tento útok bylo vybráno osm183 Lavočkinů, vedených zkušeným  

npor. Josefem Stehlíkem, který letiště Piešťany velmi dobře znal.  

K dobře naplánovanému a překvapivému úderu bylo přikročeno již druhý den  

po příletu, v podvečer 18. září 1944. Ppor. Hlučka letěl se svým Lavočkinem číslo 24  

ve velitelském roji jako dvojka npor. Josefa Stehlíka. Jejich úkolem bylo krýt skupinu 

seshora proti možnému přepadení, pátrat po vzdušném nepříteli a nedopustit žádné 

zaskočení: „Jsem velmi šťasten, že jsem byl jedním ze sedmi, který mu v tom pomáhal. 

Byla to akce, ve které se muselo riskovat. Abych byl upřímný, musím přiznat,  

že ač jsem šel na přepad, a ne na první tohoto druhu, s nadšením, ve skrytu duše jsem 

se také chvěl obavou před protiletadlovým flakem. Neboť ze zkušenosti z Normandie 

při útocích na letiště Poulmic, Lanion, Morlais, Brest a další jsem věděl, že právě svá 

letiště dokázali urputně bránit. Byla to hotová pekla! Během cesty jsem měl dost času 

                                                           
180 Velitelství a štáb povstaleckého letectva (dobově též Vzdušné zbraně) mělo krycí název „Kollár“.  

Po příletu pluku působil v následujícím personálním obsazení: velitel mjr. gšt. Jozef Tóth, zástupce 

velitele mjr. let. Ondrej Ďumbala, náčelník štábu npor. let. Ladislav Hron. Byly mu podřízeny  

1. čs. stíhací letecký pluk (krycí jméno „Šafárik“), prapor hlásné služby, spojovací prapor vzdušného 

zpravodajství ve Zvolenu, velitelství letiště Tri Duby, Kombinovaná letka, technická letka, letištní 

letecké dílny, technická služba, pomocná letištní skupina, protiletadlová a pozemní obrana letiště, 

protiletadlová dělostřelecká skupina, polní letiště Rohozná u Brezna n. Hronom a horské letiště Muráň. 

Dále velitelství letectva 1. čs. armády na Slovensku podléhaly jednotky letců a pozemních specialistů, 

kteří byli nasazeni do pozemních bojů. RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 541-542. 
181 VÚA-VHA, SSSR-X, sign. 1. ČSSLD. Válečný deník 15. – 30. 9. 1944 (přílet na Tri Duby), 

ŠMOLDAS, Z.: c. d., s. 301. 
182 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 451. 
183 Útok provedl osmičlenný roj ve složení npor. Stehlík, rtm. Dobrovodský, ppor. Šrom, ppor. Hlučka, 

ppor. Vendl, ppor. Skopal (všichni z 1. perutě) a z 2. perutě dvojice ppor. Valoušek a ppor. Mráz.  

Piloti na letounech nemohli mít zavěšeny bomby, které se stále nacházely na letišti Tri Duby,  

odkud byly přepravovány na Zolnou. Z toho důvodu měli útočit jen palubními kanóny a podle síly 

nepřátelské obrany útoky opakovat a zničit co nejvíce letadel. Viz VÚA-VHA, SSSR-X,  

sign. 1. ČSSLD. Válečný deník 15. – 30. 9. 1944 (přílet na Tri Duby), sign. 62/8/6/8. Válečný deník  

1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945).  
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si to připomenout. Kromě toho „lízání terénu“ na trati dlouhé sto kilometrů, pohled 

na kamarády po boku, kteří mlčeli jako neživé figuríny v zasklených kabinách  

(přímý zákaz radiokorespondence jsme dodržovali), maximální spěch Lavoček,  

blesková vzpomínka na domov už jenom kousek dál odsud, to všechno vytvářelo pocit 

silného napětí. A pak jsme udeřili, všechno ze mě spadlo.“184  

Asi osm kilometrů před cílem dal Stehlík smluveným zamáváním křídla 

znamení k rozestupu do útočné formace, aby při prvním útoku pokryli celou plochu 

letiště. Hlučka se Stehlíkem se nad něj vřítili jako první. Protivzdušná obrana  

ani nepřátelské letouny nekladly žádný odpor. Útok zastihl posádku letiště naprosto 

nepřipravenou a dvojice společnými silami udeřila. Oba v přízemním letu razantně 

přepadli dva bitevní Junkersy Ju-87, které stály před hangárem. Tyto snadné cíle  

se pod jejich palbou téměř rozlomily. Poté přelétli železniční trať, podél které byly 

seřazeny další nepřátelské letouny. Nepatrné zakymácení Stehlíkova stroje  

však upozornilo Hlučku na jejich úlohu a vystoupali nad letiště do výšky pěti set 

metrů, aby podle plánu střežili vzdušný prostor: „Rozhlíželi jsme se nahoru i dolů,  

kde kamarádi začali řádit jako smršť. Dole prchalo překvapené letištní osazenstvo  

do krytů.“ Během hlídkování objevili další cíl. U řeky zaregistrovali skupinu velkých 

stromů a něco blýskavého pod nimi. Podezření vzrostlo, když zahlédli lávku,  

po níž zřejmě posádka tahala letouny do krytu pod husté zelené větve přírodních 

maskérů: „Zdálo se nám, že tam zasvitlo u řeky poblíž mostu, jako když pouští zrcátko 

prasátka. To nám nedalo, tak jsem jenom čekal, kdy dá Stehlík povel,  

abychom se přidali ke kamarádům.“ Naskytla se otázka, zda pokračovat ve svém 

úkolu, nebo se vrhnout dolů na nepřátelský cíl: „Nebe bylo pro nás čisté, vonělo 

jistotou a bezpečím. Ještě jeden pohled pro získání přehledu o šesti rozžhavených 

Lavočkách, které prováděly jeden útok za druhým, a vždy úspěšně. Netrpělivě jsem 

čekal na Stehlíkův povel. Rozhodnuto! Na ně! Stehlík taky mírně zakýval křídlem  

a již jsme se řítili střemhlav dolů přímo k listnáčům.“ Instinkt Stanislava Hlučku 

nezklamal, v úkrytu byly čtyři nebezpečné německé stroje Messerschmitt Bf 109: 

„Hnízdo nejcennějších dravců Luftwaffe, „messounů 109“. Čtyři kanónky ŠVAK185  

je řádně pokousaly. Druhý útok zkázu dokončil. Začalo to tam hořet, no a teprve 

potom jsme se přidali ke klukům, tam už hořely letouny, explodovaly cisterny  

                                                           
184 HLUČKA, S.: Čtyřicáté výročí Slovenského národního povstání. In: Letecký obzor 27, 1984, č. 4,  

s. 103. 
185 Označení kanónů, zkratka ruského názvu Špitalnyj-Vladimirov Aviacionnyj Krupnokalibernyj. 
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a skladiště… Kde je německá důkladnost, odvaha a připravenost, která všude  

na ostatních frontách měnila útoky na letiště v nejnebezpečnější a nejméně populární 

úkoly pro stíhače a letce vůbec?“186 

Až ke konci akce se ozval zvuk dvou kulometných hnízd, z nichž jedno bylo 

umlčeno Lavočkinem ppor. Skopala. Podle válečného deníku 1. perutě těžký kulomet 

stihl jednou ze střel zasáhnout stroj Stanislava Hlučky, avšak nijak vážně a žádnou 

závažnější poruchu na letounu nezpůsobil. Po dokončení útoku se odebral nad místo 

setkání, zákruty radošinské silnice, a s ostatními se odebral nízkým letem nad Zolnou,  

kde bezpečně přistál.187  

Útok byl proveden s neobyčejným úspěchem.188 Ppor. Stanislav Hlučka  

si z toho dne mohl na své konto připsat jeden Junkers Ju 87 zničený na zemi  

a dva Messerchmitty Bf 109 poškozené na zemi.189  

O rozruch se však postaral i po přistání na Zolné, kde si již piloti vyměňovali 

své dojmy z náletu. Nejvzrušeněji však gestikuloval jinak klidný zástupce velitele 

perutě ppor. Leopold Šrom, kterého Hlučka se svým Lavočkinem nevědomě vystrašil, 

když se vracel nad letiště z útoku na ukryté stroje Bf 109. Ppor. Šrom po svém útoku 

ve zpětném zrcátku tehdy spatřil letoun s červeně natřeným krytem vrtule, jaký mívaly 

i německé stroje Focke Wulf Fw 190. Instinktivně uhnul a během příliš nízkého 

průletu nad zemí vrtulí zavadil o telegrafní vedení při železniční trati.  

Naštěstí vše dobře dopadlo, a když „nepřítele“ ztratil z dohledu, zamířil na místo 

dohodnutého setkání za ostatními piloty.190  

Samozřejmě se o žádný Focke Wulf nejednalo a Hlučku za špatné krytí akce 

osočil neprávem. Nevěděl o nové kamufláži Hlučkova Lavočkinu číslo 24,  

                                                           
186 Česká televize, studio ČAF s.r.o. Janečka J., Podhorec T.: Vzduch je naše moře, díl: Českoslovenští 

letci na východě, 1. část. 2000, celková stopáž 13:40, sekvence (6:35-7:40), HLUČKA, S.:  

Čtyřicáté výročí Slovenského národního povstání. In: Letecký obzor 27, 1984, č. 4, s. 103, FAJTL, F.: 

Přepad letiště Pieštany. Hlas revoluce, 4. 11. 1972, č. 44, s. 8. 
187 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
188 Po návratu bylo z dvaadvaceti letounů (Bf 109, Fw 189, Ju 87, Fw 190 a Ju 88) přistižených  

na ploše pilotům přiznáno deset jako zničených a deset jako zničených pravděpodobně nebo jako 

poškozených. Večerní hlášení německého generála na Slovensku však hovoří o tom, že bylo zničeno 

pouze šest strojů. Nicméně i německé záznamy se liší. Německý okupační velitel na Slovensku 

v poválečné výpovědi uváděl osm až devět zničených. Poválečná zpráva z místa útoku hovořila  

o šestnácti až sedmnácti zničených či poškozených strojích. Četnická stanice v Piešťanech ztráty blíže 

specifikuje na čtyři letouny zničené, dva těžce a jeden lehce poškozený. I přes různá čísla šlo o největší 

úspěch čs. stíhačů při útocích na nepřátelská letiště za celou válku. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., 

s. 454-456. 
189 RAJLICH, J.: Asymetrická letecká válka: nasazení Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku  

(srpen-říjen 1944). 2. část. In: Historie a vojenství 61, 2012, č. 4, s. 43. 
190 SEHNAL, J., RAJLICH, J.: c. d., s. 86. 
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což jeho majiteli také došlo a ppor. Šroma ke svému stroji dovedl. Ukázal mu 

vrtulový kužel svého Lavočkinu, který krátce před letem191 natřel červenou barvou 

Hlučkův věrný mechanik četař Vladimir M. Filimonov, aby co nejdříve rozpoznal,  

že se jeho pilot vrací z operace v pořádku: „Chudák nevěděl, že taková označení byla 

pro letouny Luftwaffe Fw 190. Museli jsme to vzít jako omluvu a nakonec  

jsme se tomu srdečně zasmáli. Tato drobná příhoda mohla mít i tragické následky.“ 

Když se totiž přesunuli ke Šromově letounu, smích všechny přítomné přešel. Lavočkin 

měl šrám na jednom listu vrtule a na ostruze letounu byl namotán telegrafní drát.192  

Hlučkova první akce, přepad letiště v Piešťanech, byla namířena přímo proti 

bojové síle Luftwaffe, ale další dny ho čekaly odlišné bojové úkoly,  

které již představovaly bezprostřední podporu pozemních vojsk. V době,  

kdy pluk přiletěl na Slovensko, bylo povstání v defenzívě. Pod neustálým tlakem 

Wehrmachtu se oblast ovládaná povstalci sice pomalu, ale trvale zmenšovala.  

Kromě stíhacích úkolů, k nimž byli letci ostatně cvičení, se tedy piloti museli brzy 

vyrovnat i s plněním úkolů, náležejících letectvu bombardovacímu a bitevnímu,  

které ovšem na povstalecké straně prakticky absentovalo. Museli letecky podporovat 

vlastní pozemní jednotky a napadat ty nepřátelské.193 

Pokud se zaměříme pouze na operační činnost Stanislava Hlučky během 

povstání, čekal ho odlišný způsob boje, než na který byl zvyklý z působení na západní 

frontě. Nejenže stíhal nepřátelské letouny, ale také ostřeloval a střemhlav 

                                                           
191 V některých zdrojích se uvádí, že vrtulový kužel Hlučkova Lavočkina byl načerveno natřen  

ještě před odletem na SNP. Nejspíše to bylo však před útokem na Piešťany. Vyplývá to nejen  

ze vzpomínek Hlučky, ale i z článku A. Vendla: „V časném jitru 18. září se ppor. Hlučka rozhlížel  

po Zolné. „Tady jsem,“ mával na Standu jeho mechanik četař Filimonov, šli společně k Lavočce 

s číslem 24, maskované větvemi pod listnatými stromy. „Co je tohle, Voloďo?“, ukazoval podporučík 

na červeně natřený kužel. „Ale to abych vás z dálky poznal, až se budete vracet na letiště.  

Číslo na boku není vždy viděti,“ vysvětloval četař. „Dobrá… Tady jsem ti přivezl cigarety a flašku,“ 

podával pilot mechanikovi balíček. A smál se, štíhlý, jako obvykle s brigadýrkou posazenou dozadu,  

na krku šátek, u pasu měl pistoli a útočný nůž.“ Viz VENDL, A.: Na povstaleckém letišti. Hlas 

revoluce, 28. 8. 1976, č. 35, s. 8. 
192 Stanislav Hlučka se o gestikulaci ppor. Šroma ve svých zápiscích zmínil takto: „Když to Polda 

všechno barvitě vylíčil a došermoval mi jeho mohutnými prackami před obličejem a stále jenom kroutil 

hlavou a opakoval, kam jenom mohl zmizet, řekl jsem „Počkej! Poldo, říkám, kdo kam zmizel?“  

„No přeci fokouš jako prase!“ „Jakej focek, dohroma! Žádnýho jsem neviděl.“ „Měl červenej frňák 

jako měly ty od Cherbourgu, abys věděl!“ V tom mi zapálilo: „Poldo, pojď se mnou!“ A přemáhaje 

smích, dovedl jsem Šroma ke svému letounu. „Tady máš tvýho fokouše.“ Polda ztvrdnul a fascinovaně 

se díval na moji Lavočku, jejíž čumák byl přetřen jasnou červenou barvou. Najednou se Polda probral: 

„Stando, ty ses snad zbláznil…“ A následoval daleko horší a šťavnatější příval vybraných exotických 

jmen. „A já myslel, že už je se mnou ámen.“ „Tak tolik nepij, když si pleteš Lavočku s Focke-Wulfem“ 

Pak jsme šli prohlédnout Poldovu Lavočku a pro změnu jsem zase ztvrdnul já. Na Lavočce jsem viděl 

pořádný šrám na jednom listu vrtule a na ostruze letounu byl namotán kus telefonního drátu. Štěstí,  

že to nebyla elektrika.“ Viz HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, 

Hřbitovní 451. 
193 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 461. 
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bombardoval194 nepřátelské autokolony, tanky, ničil minometné a dělostřelecké 

baterie či další palebná postavení, útočil na různé bodové objekty, zvláště pak  

na nepřátelskou pěchotu a postavení a v neposlední řadě také prováděl detailní 

průzkumy nepřátelského postavení. I když by se zdálo, že se jednalo o snadnější cíle, 

než byly vzdušné souboje proti nepřátelským letounům, opak byl pravdou (stíhací 

Lavočkiny totiž proti palbě ze země nebyly nikterak imunní, byly dřevěné a scházelo 

jim pancéřování) a přesvědčil se o tom i sám ppor. Hlučka, který se často vracel 

s průstřely v křídlech a trupu.195 Nejpříznačněji to dokumentuje let, kdy objevil 

v jedné z vesnic jižně od Kremnice shromažďování neznámého vojska.  

Aby ho identifikoval (neboť linie fronty byla velmi pohyblivá), kroužil nízko  

nad zemí. Jak byl nakloněn dopředu a točil s velkým náklonem zatáčku doleva, 

zaregistroval, že z jednoho dvora protivník na přítomné letouny střílí ze zbraní. 

Během toho dostal zásah do krytu kabiny, jen několik málo centimetrů za hlavu. 

Naštěstí byl v tu chvíli v onom předklonu. Pokud by seděl v normální poloze, 

pravděpodobně by došlo k přímému zásahu. Po přistání mu mechanik Filimonov 

ukázal zásah v krytu a objevil střelu v kabině.196  

Stanislav Hlučka se svým Lavočkinem startoval i vícekrát za den a útoky  

na pozemní cíle prováděl nejčastěji ve spolupráci s Leopoldem Šromem, můžeme říci 

s krajanem – Šrom se narodil v Chrlicích u Brna, od Blažovic vzdálených pouhých 

deset kilometrů. Společně tvořili velmi údernou dvojici: „Standa s Poldou byli 

nejagresivnější dvojice z pluku, která neznala smilování,“ s uznáním oba okomentoval 

jejich velitel škpt. Fajtl.197 Avšak pozemní jednotky často nebylo snadné vyhledat – 

                                                           
194 Piloti na své cíle neútočili pouze palubními kanóny, ale i pumami (na což se během výcviku 

nemyslelo) – nejprve sovětskými pětadvacetikilogramovými AO-25, dodávanými leteckým mostem, 

později padesátikilovými pumami československé výroby, jichž byl na Slovensku dostatek.  

Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 463.  
195 Zatímco ve vzdušných soubojích piloti nebyli ani jednou poraženi, byly to právě útoky na pozemní 

cíle, které pluk zaplatil poměrně draze. Tři piloti po sestřelení padli (ppor. Vaculík 20. září, ppor. Mráz  

7. října a ppor. Motyčka 15. října), čtvrtý byl zajat (ppor. Kruťa 19. září) a pátý vážně zraněn 

protiletadlovou palbou (ppor. Loucký 21. září). Kromě ztrát způsobených protiletadlovou obranou  

ze země další tři piloti utrpěli zranění při haváriích (ppor. Skopal 7. října, ppor. Tocauer 11. října  

a ppor. Řezníček 18. října; všichni tři byli letecky evakuováni do sovětského týlu). Poslední „ztrátu“ 

pak představoval škpt. Klán, odvelený do Przemyślu, aby zde organizoval slovenské letce. Z původních 

dvaadvaceti pilotů jich tedy na konci povstání u pluku zůstalo jen třináct. Vysoké procento ztrát  

u 2. perutě bylo způsobeno tím, že byla prioritně určena k útokům na pozemní cíle. Oproti tomu  

1. peruť npor. Stehlíka se v první řadě věnovala stíhání (ovšem útoky na pozemní cíle v nižší míře 

podnikala rovněž) a ztratila jen ppor. Tocauera, zraněného při nezdařeném přistání. Viz tamtéž,  

s. 469-536, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
196 HLUČKA, S.: Čtyřicáté výročí Slovenského národního povstání. In: Letecký obzor 27, 1984, č. 4,  

s. 104, VENDL, A.: c. d., s. 8. 
197 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 212. 
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často až průstřely upozornily, kde je nepřítel. Z toho důvodu začali používat taktiku 

tzv. provokace shora, jak ji Hlučka nazýval: „Jeden zůstal nahoře ve dvou nebo 

čtyřech stech metrech, druhý doslova lízal zem. Němci mistrně kamuflovali svá děla  

i kulomety v zahradách a pod stromy. Ale při nízko letící mašině jim zpravidla 

povolily nervy a zaútočili. Tím se odkopali a druhý letoun shora zaútočil…“198   

  Svoji souhru předvedli již následující den po útoku na piešťanské letiště, 

když napadli pozemní cíle u Prievidzy. Dopoledne 19. září199 zaútočili palubními 

kanóny na nepřátelskou autokolonu a podařilo se jim zapálit dvě auta. Během útoku 

byly jejich letouny lehce poškozeny lehkým kulometem nepřítele. Podle literatury 

měli společně ostřelovat a bombardovat také kótu 394 u Prievidzy, kde slovenská 

obrana stále ještě odolávala německé přesile.200 Ppor. Hlučka ještě večer toho dne 

startoval ze Zolné na poplach proti nepříteli, ale žádný letoun nespatřil a k souboji 

nedošlo.201 

Jako Šromova dvojka Stanislav Hlučka startoval také ve středu 20. září.  

Po odletu v 9.45 hodin ze Zolné, směřovali na nepřátelské pozice SS Kampfgruppe 

Schill u obce Majzel (dnes Pravenec). Přes hustou protiletadlovou palbu cíl vyhledali 

                                                           
198 VENDL, A.: c. d., s. 8. 
199 Na Slovensku se upevnilo velké přátelství zvláště mezi S. Hlučkou, L. Šromem a A. Vendlem.  

Z 19. září pochází i historka, kterou popsali J. Sehnal s J. Rajlichem: „Jitro následujícího dne přivítalo 

piloty 1. pluku ošklivou mlhou. „To je hnedle jako o dušičkách,“ bručel nespokojeně Polda.  

„To se nahoru asi nepodíváme.“ „Náhodou je to moc dobře zařízený,“ poznamenal Malej. „Ráno 

všichni pořádný lidi spějí. Sám pořád nevím, proč vstáváme tak brzo, když do toho mlíka stejně 

nemůžeme.“ Po příjezdu na Zolnou si nejprve zkontrolovali svoje stíhačky, a když pochválili bezvadnou 

práci mechaniků, bloumali jen tak kolem. Polda s Hlučkou a Vendlem vyrazili podle potoka,  

aby se podívali po pstruzích. Malej navrhoval produktivní způsob lovu ručním granátem,  

který odkoukal od sovětských vojáků ještě za frontou, ale Polda pohrdavě odfrknul a už si zouval boty  

a lezl do studené vody. Dlouhýma rukama zalovil pod břehem malé tůňky a za chvíli držel nádherného, 

duhově zbarveného pstruha. „Tu máš, zab ho,“ podával ho Tonymu. „Proč já?“ divil se kamarád.  

„Jen si ho zab sám.“ Polda zaváhal. „Ty nejsi žádnej votrlej žoldnéř, Poldo, jak říká Franta. Zabíjíš 

lidi po desítkách na potkání a teď budeš dělat ciráty s takovou čudlou,“ zaryl si Malej. „Jednak 

nezabíjím lidi, ale Němce,“ opáčil mu Polda, „a jednak ryby nejím.“ A jak se drápal z tůňky, tak jakoby 

náhodou upustil rybu zpět do potoka.“ Viz SEHNAL, J., RAJLICH, J.: c. d., s. 89-91. 
200 O útoku na kótu 394 se zmiňuje J. Sehnal s J. Rajlichem a také F. Fajtl. I když to kronika neuvádí, 

během shazování pum na nepřátelskou pěchotu se L. Šrom od Hlučky odpoutal, aniž by mu svůj výpad 

ohlásil. Šrom totiž zahlédl hornoplošník Fieseler Fi 156 Storch těsně kopírující terén a začal jej ihned 

pronásledovat. Pilot nepřátelského letounu při jednom únikovém manévru zavadil podvozkem o terén  

a havaroval. Nejednalo se tedy o klasický sestřel letounu. Posléze se přidal k Hlučkovi, stále ještě 

útočícímu na pěchotu nepřítele. Nejspíš na tomto místě došlo k zásahům na jejich letounech  

od nepřátelské palby. V literatuře je tato událost uváděna, protože se opírá o doloženou vzpomínku 

Šroma a dále o hlášení německých ztrát v daném čase a prostoru. Viz SEHNAL, J., RAJLICH, J.: c. d., 

s. 90-91, KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 123. 
201 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 180, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 

1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
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a napadli. Společně ostřelovali nepřátelskou pěchotu a bombardovali shromaždiště 

tanků.202  

Pluk měl podle požadavku armády následně podporovat pozemní vojska 

hlavně v prostorech Vrútky, Turčianský Sv. Martin, Pribovce a Diviaky a zaměřit  

se na kulometná hnízda, muniční sklady a dopravní transporty. Z toho důvodu byl 

požadován i detailní průzkum nepřátelských postavení: „Na ten jsem poslal osvědčené 

slídiče Šroma s Hlučkou,“ měl pro tento úkol jasno škpt. František Fajtl. Stanislav 

Hlučka tak startoval na průzkumný let oblasti.203  

Po zmíněných startech se k již známé dvojici pilotů přidali také ppor. Kocfelda 

a ppor. Tocauer. V pátek 22. září (ve 12.15) tato čtveřice československých stíhačů 

vzlétla, aby bombardovala a ostřelovala nádraží a vojenské objekty v obci Nemecké 

Pravno (Nitrianske Pravno, okres Prievidza). Po příletu nad cíl piloti bombardovali 

nádraží s přilehlými skladišti, nicméně zásahy se minuly cíle a z velké budovy 

uprostřed náměstí byla pozorována prudká protiletadlová palba. Palubními kanóny 

ostřelovali také shromaždiště aut na náměstí a lokomotivu nákladního vlaku.204  

Po této bojové akci pro Stanislava Hlučku nastal několikadenní odpočinek, 

protože nepříznivé počasí žádné lety nedovolilo a letecká činnost musela  

být zastavena. Neletové počasí navíc přerušilo letecký most,205 a tak v době dočasné 

benzínové a muniční „kalamity“, která nastala na konci září, škpt. Fajtlovi nezbylo nic 

jiného, než nechat letouny na zemi a polovinu z nich, doplněnou posledními zásobami 

paliva a střeliva přikázal držet v hotovosti pro případ napadení letiště.206 

Zhoršující se podzimní deštivé počasí navíc rozmáčelo letištní plochu  

na Zolné, která se tak stala pro startující i přistávající letouny nebezpečnou  

a přestávala vyhovovat. Proto se začalo uvažovat o přesunu207 jednotky na jiné, 

                                                           
202 SEHNAL, J., RAJLICH, J.: c. d., s. 92, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník  

1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
203 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 195. 
204 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
205 Dopravou výzbroje a dalšího vojenského materiálu ze sovětského týlu na Slovensko byl nejprve 

pověřen 4. gardový Gomelský bombardovací letecký sbor. Jeho podřízené jednotky s americkými stroji 

North American B-25 Mitchell vzlétaly až z letišť Umaň a Kalinovka. Současně s tím probíhal 

transport dalšího vojenského materiálu a vojáků za pomoci sovětského 5. Orelského leteckého sboru, 

který měl k dispozici americké transportní Douglasy C-47 Skytrain, či sovětské varianty Lisunov Li-2. 

Nejprve vzlétaly z letišť Gorodok, Čerljany a Lvov-Moderówka, později z přífrontových letišť Krosno, 

Jasionka a Iwonicz. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 545-546.  
206 Tamtéž, s. 539, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků,  

srpen-prosinec 1944). 
207 6. října byla přesunuta 2. peruť na nouzovou letištní plochu Rohozná u Brezna nad Hronom,  

avšak ani tady nebyla plocha ideální a hned následující den se peruť vrátila zpět na Zolnou.  
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vhodnější letiště.208 Na konci září zároveň začalo postupné stahování sovětských 

příslušníků pluku zpět do SSSR. Byli nahrazováni slovenským pozemním personálem, 

který mezitím dokončil výcvik.209 Hlučkův mechanik však na Slovensku zůstal  

až do posledních bojů.210  

V době, kdy se již projevily vážné problémy značně omezující činnost 

jednotky, ppor. Hlučka přesto uskutečnil několik bojových letů. První start  

po pětidenní nežádoucí pauze provedl až 27. září dopoledne. S ppor. Kocfeldou 

startoval pod vedením npor. Stehlíka nad objekty v Horních Hamrech (Horné Hámre),  

ve kterých měli Němci sklady. Po bombardování trojice Lavoček začalo několik domů 

hořet.211  

Následující den byl od svítání v pohotovosti s ppor. Šromem, aby se společně 

vydali bombardovat německé stanoviště velitelství u Jalovce, západně od Ráztočna. 

Jejich pumy dopadly patnáct až třicet metrů od budovy a ppor. Šrom navíc ostřeloval 

budovu palubními kanóny.212 

Letcům oživení bojové činnosti nepřinesl ani začátek října. Stále chyběly 

pohonné hmoty a střelivo, přetrvávalo neletové počasí a ani situace pozemních 

jednotek se nevyvíjela přiznivě. Pluk byl nucen operační činnost omezit  

na již zmíněné hotovostní213 lety, a tak ppor. Hlučka v té době zaznamenal jen starty 

na poplach214 proti nepřátelskému letounu, se kterým se však do střetu nedostal. 

                                                                                                                                                                       
Nakonec došlo k přesunu pluku na Tri Duby, jehož průběh bude předmětem následujících stran.  

Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
208 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 436.  
209 Například 26. září bylo staženo šestnáct mechaniků, 30. září odletělo do SSSR pět důstojníků,  

mezi nimiž byl Vinogradov, Kaplun, Karandajev, Sapošnikov a Šumilov. Sovětské velení pak 4. října 

stáhlo dalších čtyřicet sovětských mechaniků. Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8.  

Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
210 O tom později napsal i F. Fajtl: „Voloďo, nechceš odletět domů?“ ptal se ho Hlučka ještě na polním 

letišti Zolná, když jsme odesílali příslušníky sovětského pozemního personálu zpět do SSSR a nahradili 

je slovenskými. Sovětských lidí mělo zůstat jenom několik. Voloďa usiloval, aby byl mezi nimi,  

a s radostí potom běžel za svým českým přítelem: „Stando, nechali mne tu. Potáhneme to spolu  

až do konce.“ Viz FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 66-67. 
211 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
212 Tamtéž, nestr. 
213 J. Skopal na hotovosti a na osobnost Hlučky vzpomínal takto: „Nic horšího než hotovost pro Standu 

snad ani být nemohlo. Třebaže byl kliďas, nesnášel nečinnost a teď měl dřepět a čekat,  

jestli se nějakému frickovi uráčí přiletět do blízkosti letiště. Černá kštice, neustále vyčuhující  

zpod čepice, se zatřásla. A opět nevěděl co s rukama, které mu nepřekážely jen tehdy, když byly 

zaměstnány nějakou činností. Nakonec je vrazil hluboko do kapes. Standa Hlučka mi připomínal vlka 

samotáře, a jen když se usmál – a to bylo výjimkou všech výjimek – objevil se v jeho modrých očích, 

věčně zakrytých lalůčky zarudlých víček, záblesk šibalství.“ Viz SKOPAL J.: Trojúhelník naděje. Praha 

1990, s. 139-140. 
214 Start na poplach se prováděl na hvizd píšťalkou. Na toto znamení byly nahozeny motory.  

Doba nutná pro jejich zahřátí stačila pro přípravu pilota do kabiny. Pilot dostal do kabiny lístek,  
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Nicméně v noci z 6. na 7. října 1944 byly obnoveny dodávky paliva215 a střeliva  

a došlo ke zlepšení stávající situace.216 

7. října došlo k dalšímu postupu německých jednotek, který si vyžádal účinné 

akce pluku zvláště v prostoru obce Kremnica. Piloti museli přes nepříznivé počasí  

(v operačním terénu se držela mlha a nízká oblačnost) nepřátelské pozemní cíle 

vyhledávat a ničit v členitém horském terénu a ukryté v lesích. Do prostoru byl toho 

dne vyslán také Stanislav Hlučka ve čtveřici s ppor. Šromem, ppor. Štičkou  

a rtm. Dobrovodským. Napadli jedno osobní auto, parní válec, trojkolku, autobus  

a nákladní auto s vojskem.217  

Ppor. Hlučka pak po návratu startoval na další let s cílem ochránit ustupující 

jednotky v prostoru Jalná – Hronská Breznica. Něpřátelské jednotky zde byly účinně 

ostřelovány již předchozí čtveřicí npor. Stehlíka. Hlučka sem s ppor. Šromem  

a ppor. Tocauerem směřoval se stejným úkolem. Trojice bombardovala most 

východně od Svätého Kríže a ostřelovala nákladní auto a kulometné hnízdo.218  

Stanislava Hlučku pak zastihla poměrně neobvyklá situace, když se dostal  

do incidentu se spojeneckými stíhači, konkrétně do „utkání“ s americkými Mustangy. 

7. října totiž došlo k příletu šesti bombardovacích B-17G Flying Fortressů na letiště 

Tri Duby, který pluku nebyl ohlášen. Zatímco se na Trech Dubech vykládaly zbraně  

a další materiál, ve vzduchu hlídkovaly P-51B/C Mustangy od 52. stíhací skupiny  

pod vedením Lt. Col. Charelese W. Boedekera (velitel 5. peruti 52. stíhací skupiny). 

Zatímco většina Mustangů hlídkovala vysoko nad mraky, velitelský červený roj 

patroloval nízko nad letištěm. Právě v téže době ovšem čtyři La-5FN, které pilotovali 

                                                                                                                                                                       
kde byla napsána nejnutnější data o nepříteli. Podrobnosti dostal radiostanicí RSB. Navádění řídil 

velitel pluku nebo jeho zástupce přímo z velitelského stanoviště. Seděl vedle orgánů hlásné služby, 

takže viděl přímo směr nepřátelských letounů. Poté předával už vyhodnocené rozkazy důstojníkovi  

u radiostanice a ten potom letounu. Hlučka tak nejčastěji slyšel hlas Rudolfa Borovce, od kterého slyšel 

upřesňující informace o blížících se letounech. K tomu je nutno dodat, že jen menší část úspěchů našich 

pilotů šla na vrub těm, kteří proti hlášenému nepříteli startovali z hotovosti. Vzhledem ke stále  

se zmenšujícímu povstaleckému území a tím stále ochromenější hlásné službě totiž hotovostní letouny 

obvykle přiletěly do udaného prostoru pozdě. Nejvíce úspěchů bylo dosaženo, když byly letouny  

již ve vzduchu, ať již na stíhací hlídce, jejichž zavedení Fajtl inicioval, nebo na akci proti pozemním 

cílům. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 468-469, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8.  

Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
215 9. října navíc přiletěli sovětští specialisté se zprávou, že po určitých úpravách lze pro Lavočkiny 

použít i směs BiBoLi, která byla na povstaleckém území k dispozici v dostatečném množství.  

Pluk na směs začal operovat 11. října 1944 a byl díky ní zásoben na dalších třicet dní činnosti.  

Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 520-521. 
216 Tamtéž, s. 539, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR 

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945), KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 126. 
217 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
218 Tamtéž, nestr. 
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npor. Stehlík, ppor. Hlučka219, ppor. Štička a ppor. Kocfelda, startovaly podpořit útok 

2. čs. paradesantní brigády proti obci Jalná, kterou držela SS Kampfgruppe Schill. 

Zbrklý Lt. Col. Boedeker v domnění, že jde o čtyři německé Fw 190,  

vypálil na Štičkův stroj dávku, která jej poškodila na kormidlech.220 Podle škpt. Fajtla  

se jeden z Američanů pustil i za Stanislavem Hlučkou, avšak když zjistil,  

na rozdíl od kolegy, že se nejedná o nepřátelský letoun, vrátil se zpět k ostatním  

a „souboj“ dopadl naštěstí beze střelby.221 

Následující den se pluk zaměřil na bombardování a ostřelování nepřátelského 

vojska v prostoru Svätý Kríž – Jalná a jejich přísunové komunikace, na kterých byl 

zjištěn velký ruch. Pěchota byla posílena částí 2. čs. paradesantní brigády,  

čímž se podařilo zastavit postup nepřítele. Letectvu byl proto svěřen úkol ničit 

ustupujícího nepřítele a povstalecké jednotky podporovat. Mezi prvními k tomuto 

úkolu odstartovali ppor. Šrom s ppor. Hlučkou. Během hlídkování objevili 

nepřátelskou kolonu na silnici Janova Lehota – Svätý Kríž. Vedoucí vozidlo 

zpomalilo a dojíždějící auta dříve roztaženou kolonu smrskla, čímž ulehčila 

„nejagresivnější dvojici pluku“ práci. Jejich pumy dopadly mezi šest nákladních aut 

jihovýchodně od obce Lovčica.222  

Prchající vojáci zabíhali do domů vesnice a palbou z oken útočili na letouny. 

Podle všeho se jim podařilo prostřelit i křídlo Hlučkova Lavočkinu č. 24. Kolona byla 

ještě dvakrát ostřelována palubními kanóny a všech šest aut bylo zničeno.  

Piloti se poté stáhli do prostoru hlídkování. Poblíž Svätého Kríže však Hlučka spatřil 

tzv. „rám“, tedy německý zvědný letoun Focke Wulf Fw 189A. Ohlásil ho svému 

veliteli a aniž by na něho čekal, bez zaváhání stroj napadl. Šrom neprodleně Hlučku 

následoval, nepřítele sevřeli mezi sebe a společnými silami pokračovali v útoku – 

německému letounu nedali šanci na únik. 8. října si tak ppor. Hlučka mohl připsat 

první sestřel na území Slovenska (ve spolupráci s Leopoldem Šromem, byl mu tedy 

uznán poloviční podíl na sestřelení). O průběhu tohoto vzdušného souboje,  

                                                           
219 M. Kopecký s T. Jamborem a V. Kolesou uvádí, že toho dne byl Hlučka ve vzduchu s Leopoldem 

Šromem, aby svrhli pumy na pěchotu nepřítele, když v tom rozeznali skupinu amerických stíhaček.  

J. Sehnal s J. Rajlichem taktéž uvádí, že tou dobou odstartoval Hlučka se Šromem. Když u Banské 

Bystrice zpozorovali početnou skupinu letadel, neodhodili bomby a vyčkávali. Čtveřice Mustangů  

se k nim přiblížila a napadla je. Hlučka měl odpovědět bojovou zatáčkou, když američtí letci postřehli, 

že se nejedná o německé letouny, otočili se zpět. O Američanech a o poškozeném letounu ppor. Štičky 

se pak dozvěděli až po přistání. 
220 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 552-553. 
221 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 211. 
222 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
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kterým zmařili pozorování a fotografování akcí povstaleckého vojska v prostoru Jalná – 

Svätý Kríž – Ihráč, podrobně vypovídá Hlučkovo hlášení sepsané po přistání:223 

Vzdušný boj ppor. HLUČKY STANISLAVA224 

 

Datum:  8. 10. 1944.   

Místo startu:  Polní letiště Zolná. 

Čas startu:  10.30 hod. 

Čas přistání  11.35 hod. 

Doba letu:  1 hod. 5 min. 

Letoun:  La-5-24. 

Posádka:  ppor. let. v zál. Hlučka Stan. 

Úkol letu:  Bombardování a hlídkování v prostoru Sv. Kríž 

HLÁŠENÍ: 

Dne 8. 10. 1944 startoval jsem s mým vedoucím ppor. Šromem225 na hlídkový 

let do prostoru Sv. Kríž. Asi po 40 minutách letu jsme zjistili, že po silnici 

Janova Lehota – Sv. Kríž jede nepřátelská kolona, sestávající ze šesti 

nákladních aut. Tuto kolonu jsme ihned oba dva bombardovali a ostřelovali  

a poté jsme se vraceli na dokončení hlídkování. Nad Sv. Křížem ve výšce asi 

800 m těsně pod mraky před dokončením zatáčky zahlédl jsem nepřátelský 

letoun Fw-189, který vypadl z mraku. Ihned jsem toto hlásil svému vedoucímu 

ppor. Šromovi a zaútočil jsem na letoun. Asi ze vzdálenosti 100 m dal jsem 

jednu krátkou dávku a viděl jsem zásahy na pravé straně kormidel.  

Poté jsme útočili společně s mým vedoucím, já z pravé strany zespodu  

a ppor. Šrom z levé strany shora. Nepřátelský letoun se snažil uniknout do údolí 

na sever. Na našem společném útoku jsme viděli, že jeho pravý motor čoudí  

a z pravé strany kormidel lítají kousky. Oba jsme nepřátelský letoun dále 

pronásledovali a oba jsme ještě jednou na letoun útočili a nutili jej letět v menší 

                                                           
223 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945), FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 212-213, SEHNAL, J., RAJLICH, 

J.: c. d., s. 99, VRANÝ, J.: Nálety a sestřely. In: Letectví a kosmonautika 56, 1984, č. 16, s. 2. 
224 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
225 Z pohledu ppor. Šroma vypadal souboj takto: „Když jsme odhodili bomby na nepřátelské pozice  

a vystříleli více než polovinu nábojů na pozemní cíle, kroužili jsme v hlídkovacím prostoru a čekali  

na vystřídání. V tom mne moje číslo upozornilo, že asi jeden km od nás napravo letí nepřátelský letoun. 

Byl to Fw-189, který jsme ihned společně napadli. Nepřátelský letoun se snažil zatáčkami a pikováním 

uniknout, což se mu nepodařilo. Dostal jsem se za něho do vzdálenosti 50 až 100 metrů a dal jsem  

mu tři krátké dávky, čímž jsem vypotřeboval všechno zbylé střelivo. Zpozoroval jsem zásahy  

na stabilizační ploše a směrových kormidlech. Poté jsem přestal útočit a pozoroval jsem, jak moje číslo 

na letoun ještě dvakráte útočilo, načež rovněž vystřílelo všechny zbylé náboje. Pronásledovali jsme 

však letoun dále a prováděli jsme další útoky, aniž bychom stříleli. Přiblížil jsem se k nepřátelskému 

letounu a viděl jsem, že z pravého motoru jde bílý kouř. Letoun již v této době letěl minimální rychlostí 

a byl nucen letět údolími, neb nebyl sto více stoupati. Byli jsme nuceni vrátit se zpět na letiště  

pro nedostatek benzínu.“ Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. 

(5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
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výšce. Viděl jsem, jak z ocasních ploch další větší kus uletěl. Letoun poté již 

letěl malou rychlostí a ztrácel neustále výšku. Oba jsme měli už vystříleno,  

ale ještě jsme provedli několik náletů bez střelby. Přiblížil jsem se k letounu  

na pouhých několik metrů a viděl jsem, že kulomet zadního střelce čouhá z jeho 

kabiny a nikdo jej neovládá. Střelec byl pravděpodobně usmrcen při mém 

prvním útoku. Viděl jsem, že kormidla letounu, hlavně na pravé straně jsou 

úplně rostřílena. Letoun letěl úplně minimální rychlostí a my jsme jej nemohli 

dále sledovati pro nedostatek benzínu.  

Prohlašuji tento letoun za sestřelený na polovic s ppor. Šromem.  

 

Podpis letce: ppor. St. Hlučka   

 

Výsledek boje: sestřelena: ½ Fw-189 

 

Posudek velitele: Příkladná spolupráce dvou pilotů v roji. Napadení letounu 

klešťovým útokem znemožňovalo únik nepřát. letounu. 

                                                                                         Fajtl František 

     Viděl: Šrom Leopold 

                ppor. St. Hlučka 

 

Následující den226 Hlučka startoval proti nepřátelskému letounu, který byl opět 

hlášen příliš pozdě a nemohl být proto dopaden. 10. října vzlétly dva roje ve složení 

ppor. Štička, Kocfelda a již známá dvojice ppor. Hlučka – Šrom. Jejich úkolem bylo 

zaútočit proti nepřátelským bateriím, ukrytým u pily v Jalné. Čtveřice baterie účinně 

bombardovala a zaútočila také na samotnou budovu pily, ve které byly ukryty pěší 

jednotky. U Hronské Breznice pak bombardovali skupinu domů s ukrytými 

jednotkami a několik objektů bylo zapáleno. Během téhož letu dvojice Hlučka – Šrom 

ostřelovala německé pozice a zákopy u kóty 383. Pilu u Hronské Breznice vzal 

Stanislav Hlučka útokem ještě 11. října, bombardovat ukryté jednotky mu pomáhal 

tentokrát ppor. Vendl.227 

12. říjen 1944 byl pro Stanislava Hlučku dalším úspěšným dnem  

na slovenském nebi. První vzruch pro něho nastal ještě před polednem. Přitom byl 

pouze na zkušebním letu motoru svého opraveného Lavočkinu č. 24, ale po deseti 

                                                           
226 Podle F. Fajtla 9. října, po umoudření počasí, startoval ještě s npor. Stehlíkem, ppor. Šromem, 

Vendlem a Dobrovodským, společně zničili u Hronské Breznice čtyři velkorážné kulomety a u Jalné 

umlčeli dělostřeleckou baterii. Každý z nich si domů přivezl několik zásahů na Lavočkinech.  

Hlučka s Vendlem při dalším letu zapálili nákladní auto a čtyři těžce poškodili. Viz FAJTL, F.:  

První doma. Praha 1980, s. 220. 
227 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
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minutách se stal letem bojovým. Když šel před půl jedenáctou na přistání,  

nad prostorem Svätý Kríž mu bylo hlášeno pět Junkersů Ju 87 neboli „štuk“,  

které bombardovaly povstalecké pozice. V té době proti nim okamžitě startoval 

Leopold Šrom, který na své číslo nečekal. Hlučka se za ním mírně opozdil  

a osamocen mu letěl na pomoc. Když dorazil nad určené místo, ppor. Šrom byl  

již ve střetu s nepřátelskou přesilou. Avšak nikoli proti pěti Ju 87, nýbrž pěti 

nebezpečným a rychlým Messerchmittům Bf 109. Ty nyní obrátily svoji pozornost 

také na nové blížící se nebezpečí, Hlučkův Lavočkin číslo 24. Nad hlavama vojáků  

a partyzánů se tak rozhořel souboj sedmi letounů, o kterém vypovídají nejlépe hlášení 

obou228 pilotů:229  

Vzdušný boj ppor. HLUČKY STANISLAVA230 

 

Datum:  12. 10. 1944.   

Místo startu:  Polní letiště Zolná. 

Čas startu:  10.15 hod. 

Čas přistání  10.40 hod. 

Doba letu:  25 min. 

Letoun:  La-5-24. 

Posádka:  ppor. let. v zál. Hlučka Stanislav 

Úkol letu:  Zkušební let. 

 

                                                           
228 L. Šrom po boji hlásil: „Při nabírání výšky jsem dostal zprávu od pozemní radiostanice, že nad  

Sv. Krížem jest pět nepřátelských letounů Ju-87, které bombardují naše pozice. Ihned jsem letěl tím 

směrem, aniž bych čekal na své číslo, které se opozdilo při startu. Když jsem se přiblížil k určenému 

prostoru, uviděl jsem pět letounů útočit na pozemní cíle. Ke skupině letounů jsem se přiblížil rychlostí 

přes 500 km a v posledním okamžiku jsem zpozoroval, že hlášené letouny nejsou Ju-87 ale Me-109. 

Vletěl jsem mezi ně a zpozoroval jsem, že jeden Me-109 mě spatřil a snažil se dostat za mě. Zaútočil 

jsem na jeden letoun ve skupině zepředu, avšak pro ohromnou přibližovací rychlost, nemohl jsem zjistit, 

zda jsem letoun zasáhl. V tom okamžiku jsem zpozoroval, že mám za sebou jednoho Me, který po mně 

již střílel. Byl to ten první, který se za mnou točil ještě před mým útokem. Nezbylo mně nic jiného,  

než ostrou zatáčkou doleva pokusit se dostat za něho. V tom jsem zpozoroval, že ostatní letouny 

přestaly útočit na pozemní cíle, utvořily kruh a stoupaly za mnou. Jsa ve velké nevýhodě proti početní 

převaze nepřítele, snažil jsem se dostat do mraků, které se nacházely asi ve výši 2 000 metrů.  

Asi po třetí zatáčce, získav převahu výšky asi o 300 m, viděl jsem další letoun La-5, který přiletěl  

ze severu. Po další zatáčce jsem viděl, že se mnou jsou jenom dva nepřátelské letouny. Maje převahu 

výšky, zaútočil jsem dvakrát na nepřátelský letoun zepředu. Při dalším útoku jsem viděl, jak jeden 

nepřátelský letoun se odpoutal a pikoval směrem na jihozápad. Teď již zůstal se mnou jen jeden 

nepřátelský letoun, za kterého jsem se snažil dostat. Tento však pozoroval, že je v nevýhodě  

a proto se snažil uniknout úplně kolmým piké. Snažil jsem se jej pronásledovat, ale nepodařilo se mi to, 

neb můj letoun již překročil bezpečnostní rychlost a musel jsem proto zmírnit piké, čímž jsem letoun 

ztratil a nebyl jsem sto jej více spatřit. Zbytek střeliva jsem vystřílel na pozemní cíl a poté vrátil  

jsem se na letiště.“ Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, 

srpen-prosinec 1944). 
229 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 224-225, SEHNAL, J., RAJLICH, J.: c. d., s. 102-103. 
230 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
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HLÁŠENÍ: 

Dne 12. 10. 1944 startoval jsem na zkušební let. Asi po 10 minutách,  

byv nad letištěm, chystaje se na přistání, obdržel jsem po radiu zprávu,  

že v prostoru Sv. Kříž jsou tři nepřátelské letouny Ju-87 ve výšce 2 000 m. 

Ihned jsem letěl do udaného prostoru a nabíral jsem výšku. Když jsem byl  

nad Sv. Křížem, měl jsem 1 800 m a uviděl jsem tři letouny, avšak tyto nebyly 

Ju-87, nýbrž Me-109. Nepřátelští letci mě zpozorovali a začali na mě útočit.  

Jsa v nevýhodě, počal jsem obranný boj zatáčkami po horizontu a poté přešel 

jsem k vertikálnímu souboji, v kterém se mi dvakrát naskytla možnost,  

že jsem po nepřátelských letounech vystřelil231, avšak byl jsem ihned napaden 

dalším letounem. Při vertikálním souboji jsme se všichni dostali až do mraků,  

kde jsme ztratili jeden druhého. Když jsem se dostal z mraků,  

viděl jsem, jak nepřátelští letci letěli asi v 800 metrech směrem na západ.  

Asi po 30 minutách letu vrátil jsem se na letiště.  

 

Podpis letce: ppor. St. Hlučka   

 

Výsledek boje: Vítězství manévrováním 

 

Posudek velitele: Rozhodnutí pilota odlétnout do prostoru hlášení nebylo 

správné, neboť byl sám a prováděl zkušební let. Když uznal, že jeho letoun byl 

správným, bylo jeho povinností vyčkávat nad letištěm start pohotovostního roje 

a k němu se přidat. 

Manévrování ppor. Hlučky proti přesile bylo správné a účelné. Tím zase 

potvrdil superioritu La-5 nad Me-109 na vertikálce.   

                                                                                         Fajtl František 

     Viděl:  

          ppor. St. Hlučka 

                                                           
231 S. Hlučka ve svých vzpomínkách uvádí, že z letounů, které zasáhl, se začalo kouřit.  

Možná proto ve svých životopisech uvádí pět válečných sestřelů místo čtyř doložených.  

Po válce souboj podrobně popsal: „Sám pro sebe jsem si řekl, že to bude snadná záležitost.  

Ke svému úžasu jsem ale viděl na horizontu pohybovat se tři čárky, neklamná charakteristika  

pro Me 109. To je pěkné nadělení. Volám Poldu, že místo štuk vidím tři „mesouny“. „OK, Stando,  

je jich pět a samí mesouni! Tři nebo pět, to už je jedno, hlavně že jsi tady,“ odpověděl Polda a to už byl 

v křížku se dvěma Me. Moje přiblížení zpozorovaly všechny tři Me 109 a hned zaujaly perfektní bojovou 

polohu – vzít mě do kleští – měly převýšení, rychlost a byly tři. Situace pro mě byla velmi svízelná. 

Potlačuji letoun do horizontu, abych nabral větší rychlost, a sleduji všechny tři, jak se na mě řítí.  

Ve zlomku vteřiny uhnu prudkým manévrem na vertikále a stále sleduji, abych měl všechny tři na očích. 

Splynul jsem s letounem v jedno tělo a duši. Stále jsem využíval manévrování v malém prostoru.  

V tom jsem měl před nimi výhodu. Rychlým přechodem jsem vletěl do mraků. Udělal jsem v nich 

zatáčku o 180°, vypadl z nich a držel se těsně pod jejich spodní hladinou. Hledal jsem, kde Me 

vypadnou, div jsem si oči nevykoukal a hlavu neukroutil. Jeden vypadl dosti dezorientován (po křídle), 

ihned jsem zaútočil. Střílím – zasáhl jsem jej do motoru – vyvalil se černý kouř a letoun zvratem uniká, 

zanechává za sebou silnou kouřovou clonu. Neměl jsem čas ho sledovat, hledám další. Vzpomenu  

si na pravidlo: „Sundá tě skopčák, kterého jsi neviděl.“ Další dva útočníci vypadli asi 500 metrů  

přede mnou. Mám převýšení – útočím. Začali točit, vypálil jsem delší dávku na jednoho, začal kouřit  

a něco z něj odlétlo, rychle vyklizuje bojiště a druhý ho následuje.“ Viz HLUČKA, S.: Čtyřicáté výročí 

Slovenského národního povstání. In: Letecký obzor 27, 1984, č. 4, s. 104. 
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Ppor. Hlučka po vítězném manévrování přistál v pořádku na Zolné a chvíli  

po něm také ppor. Leopold Šrom – aniž by měly jejich Lavočkiny zásah.  

„Dlouho jsem se díval za touto dvojicí vynikajících borců. A bylo mi náramně jasné, 

proč to všechno tak dobře dopadlo,“ ocenil práci letců škpt. Fajtl.232 

 Hotovost této nerozlučné dvojice trvala i nadále. Zatímco své Lavočkiny 

předali do péče mechaniků, ppor. Hlučka usedl do připraveného letounu La-5FN 

trupového čísla 39 a ppor. Šrom do kokpitu čísla 19. Aniž by to zatím tušili, na rozdíl  

od předchozího letu si oba brzy měli připsat další úspěch. Jakmile hodiny odbily 

poledne, startovali po rozmoklé ploše Zolné na poplach proti dalšímu nepříteli. 

Hlučka měl během startu menší potíže a opět nabral zpoždění za ppor. Šromem.  

Ten na něho nečekal, a když jeho číslo konečně vzlétlo, byl již vysoko nad ním. 

Rádiem jim byly ohlášeny dva nepřátelské letouny Messerchmitt Bf 109G ve výšce 

2 500 metrů přímo nad letištěm Zolná. Ppor. Šrom na ně ihned zaútočil. Přitom se mu 

podařilo jednoho z nich sestřelit (pravděpodobně). To už byl v souboji také Stanislav 

Hlučka, který za svým kolegou, co se úspěchu týče, nijak nezaostával. Svědkem  

jeho stíhání se stalo celé letiště. Během přízemním stíhání se mu podařilo jižně  

od Zolné silně poškodit jeden letoun Messerchmitt Bf 109G, o čemž vypovídá  

jeho hlášení uvedené opět ve válečném deníku jednotky:233 

Vzdušný boj ppor. HLUČKY STANISLAVA234 

 

Datum:  12. 10. 1944.   

Místo startu:  Polní letiště Zolná. 

Čas startu:  12.00 hod. 

Čas přistání  12.20 hod. 

Doba letu:  20 min. 

Letoun:  La-5-39. 

Posádka:  ppor. let. v zál. Hlučka Stanislav 

Úkol letu:  Start na poplach proti nepřátelským letounům. 

 

HLÁŠENÍ: 

Dne 12. 10. 1944 startoval jsem s mým vedoucím ppor. Šromem235 na poplach 

proti nepřátelským letounům, které se objevily nad letištěm Zolná ve výšce 

                                                           
232 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 227. 
233 KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 132. 
234 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
235 L. Šrom hlásil: „Dne 12. 10. 1944 v 10.25 hod. odstartoval jsem s mým číslem ppor. Hlučkou  

na poplach proti nepřátelským letounům. Pozemní radiostanice mně dala rozkaz rychle stoupat směrem 
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2 500 m. Byly to dva Me-109. Rychle jsme stoupali do dané výšky a přiblížili 

jsme se k nepřátelským letcům, kteří letěli v otevřeném roji. V stoupavé zatáčce 

doleva, přiblížil jsem se k prvnímu z nepřátelských letounů a dal jsem  

mu krátkou dávku ze vzdálenosti asi 300 m z úhlu asi 30 stupňů. Nepřátelský 

letoun se prudce stočil doleva a po mírném piké udělal stoupavou zatáčku  

a snažil se dostat za mě. Můj vedoucí však letoun pronásledoval.  

V tomto souboji jsme se dostali do mraku a když jsem se dostal z mraku, uviděl 

jsem po své levé straně druhého Me-109, který se snažil uniknout směrem  

na jih. Byl jsem od něho vzdálen asi 500 m a pronásledoval jsem jej v piké. 

Přiblížil jsem se ale jen asi o 50 m, ale letoun mi stále unikal. Dal jsem mu pět 

až deset krátkých dávek. Asi při druhé dávce jsem zpozoroval, jak z Me-109 

něco odlétlo a letoun počal kouřit. Letoun jsem pronásledoval až do malé 

výšky. Ztratil se mi z obzoru v lesnatém terénu a více jsem jej nespatřil. 

Vrátil jsem se proto na letiště a přistál ve 12.20 hod. 

 

Podpis letce: ppor. St. Hlučka   

 

Výsledek boje: Poškozen 1 Me-109 

 

Posudek velitele: Už posudek o souboji ppor. Šroma.236 

Manévrování a střelba pilota vcelku dobrá.   

                                                                                         Fajtl František 

     Viděl:  

          ppor. St. Hlučka 

 

Stanislav Hlučka přistál237 v pořádku na Zolné dvacet minut po útoku a toho 

dne si během druhého operačního letu připsal již druhý úspěch na Slovensku.  

                                                                                                                                                                       
do slunce. Při stoupání se mé číslo poněkud opozdilo. Když jsem dosáhl výšky 2 000 m, pozemní stanice 

mě obrátila o 180 stupňů, načež jsem uviděl dva nepřátelské letouny Me-109, letící proti mně. Zaútočil 

jsem na pravý letoun pod malým úhlem zepředu a zatáčkou snažil jsem se dostat za druhý letoun.  

V tom oba letouny se prudce otočily, doprava o 180 stupňů a já, dokončiv zatáčku, dostal jsem se asi  

do vzdálenosti 300 m za první nepřátelský letoun, přičemž druhý nepřátelský letoun se nacházel  

asi 400 m za mnou poněkud vpravo. Snažil jsem se přiblížit a sestřeliti letoun, který se nacházel  

přede mnou. Neznaje však úmyslu druhého nepřátelského letounu, který byl ve výhodné pozici zaútočit 

na mne, byl jsem nucen hlídat si záda, a proto jsem počkal střílet na letoun přede mnou z poněkud větší 

vzdálenosti, asi tak z 250 m. Vystřílel jsem všechny své náboje. Viděl jsem, jak z nepřátelského letounu 

vyšel černý kouř a jak letoun počal prudce pikovat na jihozápad a unikl do mraků. Letoun jsem dále 

nepronásledoval, nemaje již více střeliva. Moje číslo se dostalo do prostoru boje a zaútočilo na druhý 

nepřátelský letoun. Po 15 minutách letu jsem přistál na svém letišti.“ Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD,  

sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
236 Posudek velitele z hlášení L. Šroma: „Pozoroval jsem souboj ze země. Ppor. Šrom a jeho číslo  

ppor. Hlučka odstartovali za sebou v dlouhých intervalech. Ppor. Šrom na své číslo nepočkal.  

Jejich roztržení mělo neblahý vliv na výsledek celého souboje. Ppor. Šrom nevěděl o svém číslu, 

v důsledku čehož bojoval, jako kdyby byl proti nepříteli sám, dělav chybu v zahájení střelby  

(příliš daleko). Ppor. Hlučka přiletěl do souboje pozdě a do nevýhodné pozice.“  Viz tamtéž, nestr. 
237 Chvíle po přistání popsali později J. Sehnal s J. Rajlichem: „Polda přistál ve 12.15 a ihned na sebe 

stříkal studenou vodu z Húčavy. Malej za ním přišel až na břeh. „Tak co?“ „Ále, kouřil a šel do mraků. 

A ty?“ „To samý. Střílel jsem z dálky, kus plechu z něj ulítl, ale zdrhnul mi v piké. Šel jsem za ním,  
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Slibný souboj však neskončil úplným vítězstvím, letoun Bf 109G mu byl přiznán jako 

poškozený. 

Startovací plocha či spíše louka v Zolné byla díky vydatným dešťům ve velmi 

špatném stavu a již nemohla vydržet bezpečně unést operační zatížení celého pluku. 

Z toho důvodu bylo rozhodnuto dislokovat 1. peruť na letiště Tri Duby.  

Na novém působišti byly postupně umístěny nepotřebné letouny jako klamné cíle  

pro nepřátelské letouny, což se o šest dní později ukázalo jako chytrý tah. 

Letuschopné stroje se nacházely ve velkém hangáru. Ten měl před sebou pevnou 

betonovou plochu, která umožňovala Lavočkinům startovat přímo z hangáru  

a za každého počasí.238  

Hlučka si startovací plochu vyzkoušel hned 13. října. S ppor.Vendlem se vydal 

bombardovat baterii severovýchodně od Kremnice, kde bylo zjištěno hnízdo kanonů 

obrany proti letadlům (KOPL). Na to ppor. Hlučka následně shodil pumy a celý 

prostor s ppor. Vendlem ostřeloval. Následující dny mu počasí nedovolilo zúčastnit  

se dalšího operačního letu. Za dosavadního průběhu povstání řady pilotů  

i bojeschopných letounů zřídly; nepřátelský kruh obklíčení se stále zužoval.239  

Kola Hlučkova Lavočkina letištní dráhu opustila až 15. října večer,  

aby s ppor. Štičkou bombardoval nepřátelské kolony na cestě Spišská Nová Ves – 

Rožňava. Jenomže i tentokrát nemohl být úkol pro nepříznivé povětrnostní podmínky 

proveden. Proto shodili pumy na železniční stanici Piargy (Kremnické Bane),  

kde poškodili asi dvanáct železničních vagónů.240 

 16. října odpoledne Hlučka startoval ve trojici s ppor. Štičkou a ppor. Vendlem 

nad nádraží Diviaky. Ppor. Štička během této akce bombardoval prostor stanice,  

avšak žádné výbuchy nepozoroval; dále ostřeloval lokomotivu a vlak. Ppor. Vendl 

shodil pumy, které padly na pravou stranu nádraží a na skladišti zpozoroval oheň  

                                                                                                                                                                       
ale ztratil se mi v těch kopcích. Nemohl jsem ho prostě dotáhnout.“ A Malej si odplivl do kalné vody 

potoka. „Neplivej mi tu do vody, když se v ní meju. A vůbec, nosíš mi smůlu. Dneska jsi dvakrát přišel 

pozdě.“ „A dvakrát jsem tě z toho tahal, co? Inu, když na to nestačíš, tak to nech mladším.“  

Hlučka v sobě potlačil nutkání hodit Poldovu košili do potoka a radši odešel.“ Viz SEHNAL, J., 

RAJLICH, J.: c. d., s. 105. 
238 Na Zolné zůstala 2. peruť a štáb pluku (na Tri Duby se přesunula až 20. října 1944). Letiště bylo 

vyklizeno a zde zanechaný materiál (včetně neletuschopných letounů) byl v předvečer pádu povstání, 

23. října 1944, na místě zlikvidován. Letiště padlo do německých rukou 26. října, kdy k němu dorazily 

postupující části 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel. Viz VÚA-VHA,  

1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944), RAJLICH, J., 

REŽNÁ, J.: c. d., s. 585. 
239 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945), FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 246. 
240 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
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a kouř. Potom ostřeloval celý vlak. Ppor. Hlučka své spolubojovníky následoval, 

shodil pumy na levou stranu vlaku a ostřeloval vagóny s lokomotivou. To ale nebyla 

jeho poslední činnost během dne. Na výslovnou žádost armády byla pro morální 

podporu partyzánů bombardována Horná Štubňa, kde mělo být ukryté německé 

vojsko. Mezi vyslanými nad tento prostor byl i ppor. Hlučka s ppor. Štičkou,  

kteří v 16.05 hodin společnými silami bombardovali místní nádraží a kolejnici,  

čímž nepříteli způsobili nemalé škody.241   

 17. října nepříznivé počasí dovolilo ppor. Hlučkovi nabrat nové síly do dalších 

bojů. Následující den měl totiž vyzkoušet jeho odvahu i letecké schopnosti.  

Přitom mlhavé ráno nenaznačovalo, že by měl být nový den odlišný od toho 

předešlého. Avšak 18. října 1944 začala závěrečná generální ofenzíva německých 

sil242 proti povstaleckému trojúhelníku Brezno – Zvolen – Banská Bystrica a celý útok 

doprovázelo, na zdejší poměry, i relativně rozsáhlé nasazení letectva. Právě zahájenou 

generální ofenzívu podporovalo na různých úsecích celkem čtyřicet letounů243 

různých typů, operujících ze slovenských či polských letišť.244  

Byl to přesně měsíc, kdy pluk přepadl letiště Piešťany a nyní si Luftwaffe 

nachystala odvetnou akci – přímo proti povstaleckému letišti Tri Duby.  

Pro tuto příležitost byly vybrány bitevní varianty Fw 190F-8 od I./SG 77,  

které startovaly z polského Krakova. Obdobným způsobem, jakým osm Lavočkinů  

18. září večer překvapilo nepřítele v Piešťanech, se podařilo skupině jedenácti 

německých Fw 190 a Messerchmittů Bf 109 kolem jedenácté hodiny nečekaně 

proniknout nad povstaleckou základnu a ve dvou vlnách na ni zaútočit. Hlásný systém 

nezareagoval včas a letce nevaroval, proto útočníci prostor zcela ovládli.  

Němečtí piloti se naštěstí zaměřili na vyřazené a poškozené letouny, které stály  

                                                           
241 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944), 

sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
242 Toho dne zaútočila bojová skupina SS Schill z jihozápadu, 178. divize Tatra ze západu a trestanecká 

brigáda SS Dirlewanger ze severu. Zatímco povstalecká obrana s vypětím všech sil čelila útočníkům  

a přesunovala síly k vyztužení obrany napadených úseků, druhého dne následovalo ono překvapení 

z jihu, kdy se z maďarského území k ofenzívě přidala 18. divize SS Horst Wessel. Současně zaútočil  

od východu Útočný pluk 1. tankové armády a ze severovýchodu bojová skupina Wittenmeyer.  

Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 501-502. 
243 Kromě jedenácti bitevních Fw 190, které zaútočily na Tri Duby, toho dne Luftwaffe nad Slovenskem 

nasadila devět Bf 109, které provedly průzkum, ochranný doprovod a volné stíhání (jeden byl sestřelen 

ppor. Šromem), osm bitevních Ju 87 podporovalo útok SS Sturmbrigade Dirlewanger u Bieleho 

Potoka, jižně od Ružomberoku, pět bombardovacích Ju 88 útočilo na rozhlasový vysílač v Banské 

Bystrici, čtyři protitankové Hs 129 podporovaly Kampfgruppe Schill u Krupiny, dva Fw 189 prováděly 

taktický průzkum a jeden třímotorový Ju 52/3 shazoval letáky nad západním Slovenskem. Viz tamtéž,  

s. 505. 
244 Tamtéž, s. 501-505, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, 

srpen-prosinec 1944). 
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na okraji letiště jako klamné cíle. I přesto se nálet bohužel neobešel bez obětí z řad 

pozemního personálu. Na pomoc napadenému letišti přispěchala hlídkující dvojice 

podporučíků Hlučka – Štička, která odstartovala chvíli před německým útokem  

a podařilo se jí včas zasáhnout. Společně se najednou ocitli proti doslova hrozivé 

přesile.245 

Na ppor. Hlučku a ppor. Štičku před jedenáctou hodinou vyšlo držení 

hotovosti. Na výstrahu dvojice letěla hlídkovat do prostoru mezi Breznem a Banskou 

Bystricí, když piloty velitel pluku informoval o přepadu letiště. Další hotovostní 

dvojice již nestihla odstartovat, a tak podporučíci Hlučka se Štičkou zůstali  

ve vzduchu zcela osamoceni. Velitel pluku Hlučkovi nařídil zrušit patrolu a ihned letět 

na pomoc Trem Dubům:246 „Hlídkovali jsme v prostoru Brezna, když náhle se ozval 

ve sluchátku hlas velitele pluku, že letiště Tri Duby je napadeno. Ovšem nevěděli jsme 

počty letounů, nic. Franta na to nereagoval, zřejmě mu nešlo radio, tak jsem mu 

jenom zamával křídly, otočil a na plnej plyn jsem to hnal směr Tri Duby. Už na úrovni 

Banské Bystrice jsem rozpoznal, že tam jsou hlavně mezi nimi Focke Wulfy a pikují  

na Tri Duby.“247 

 Hlučka následován svou dvojkou letěl vstříc přesile: „Na nějakou taktiku 

nebylo přemýšlení, jenom mi blesklo hlavou Focke Wulf – Lavočka, přibližně stejný 

hvězdicový motor, zamotat se mezi ně a hned některýho dostat a udělat nějak zmatek, 

což se mi také podařilo.“248 O pokračování dramatického průběhu souboje lépe 

vypovídá Hlučkovo hlášení:  

Vzdušný boj ppor. HLUČKY STANISLAVA249 

 

Datum:  18. 10. 1944.   

Místo startu:  Letiště Tri Duby. 

Čas startu:  11.05 hod. 

Čas přistání  11.45 hod. 

Doba letu:  40 min. 

Letoun:  La-5-24. 

                                                           
245 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 501-511, KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d.,  

s. 135, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
246 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 249-252, ŠÍMA, V.: Sám proti jedenácti. Mladá fronta,  

27. 8. 1964, s. 3. 
247 Česká televize, studio ČAF s.r.o. Janečka J., Podhorec T.: Vzduch je naše moře, díl: Českoslovenští 

letci na východě, 1. část. 2000, celková stopáž 13:40, sekvence (9:33-10:18).  
248 Tamtéž, sekvence (10:20-10:32). 
249 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
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Posádka:  ppor. let. v zál. Hlučka Stanislav 

Úkol letu:  Start na poplach proti nepřátelským letounům. 

HLÁŠENÍ: 

Dne 18. 10. 1944 startoval jsem s vedoucím ppor. Štičkou na poplach proti 

nepřátelským letounům. Dostali jsme rozkaz hlídkovat v okolí letiště ve výšce 

3 000 m, který byl poté změněn v rozkaz letěti do prostoru Březno.  

Vedoucí ppor. Štička pro poruchu svého radiopřijímače tento rozkaz neslyšel,  

a proto jsem se rozhodl letěti do udaného prostoru. Ppor. Štička se ke mně 

přidal. Po příletu nad Březno jsme obdrželi nový rozkaz letěti do prostoru 

Banská Bystrica. Když jsme byli nad Banskou Bystricí, uviděl jsem, jak nějaké 

letouny pikují na letiště Tri Duby. Zároveň nám bylo sděleno po radiu,  

že nepřátelská letadla bombardují letiště Tri Duby. My jsme byli ve výšce  

3 000 m. Přešli jsme v piké a rychle jsme se oba k nepřátelským letounům 

přiblížili. Bylo to 11 Fw 190. Dostal jsem se za jednoho z nepřátelských 

letounů na vzdálenost asi 100 m a dal jsem krátkou dávku. Stále jsem  

se k letounu přibližoval. Dal jsem proto druhou delší dávku a viděl jsem,  

jak z letounu se začalo kouřit. Hned nato vyšlehly plameny. Maje velkou 

rychlost, musel jsem se hořícímu letounu vyhnout a hned poté jsem začal útočit 

na dalšího Fw 190, který pikoval na letiště. Než jsem mohl vystřelit, uviděl 

jsem, jak na mě útočí jeden z nepřátelských letounů. Prudce jsem stočil svůj 

letoun doleva a přešel jsem do strmého piké. V tom jsem ucítil, že jsem byl  

od Fw zasažen do výškovky. Nemohl jsem proto v boji dále pokračovat.  

Létal jsem okolo letiště Tri Duby v pouhých několika metrech nad zemí.  

Viděl jsem, jak Fw, na který jsem střílel, spadl na jižní stranu letiště, kde hořel.     

Po 40 minutách přistál jsem na letišti Zolná. 

 

Podpis letce: ppor. St. Hlučka   

 

Výsledek boje: Sestřelen 1 Fw 190 

 

Posudek velitele: Pilot svým rázným zasažením do boje překvapil nepřátelského 

letce, který zřejmě boj neočekával. Pilot se správně rozhodl pro střelbu z krátké 

vzdálenosti 100 m a méně velmi dobře uvažoval nebezpečí ostatních 

nepřátelských letců, kteří naň zaútočili. Únik v piké byl též proveden správně, 

protože pilot se za 1.) nacházel se v střemhlavém letu a za 2.) letoun La-5 

vychází (vybírá se) z piké snadněji než Fw 190. To byla asi též příčina, 

že jmenovaný Fw 190 ppor. Hlučku nemohl sledovat a jej sestřelit, výhodou byl 

nucen dříve vybírati a tím ponechati ppor. Hlučku na pokoji. Ppor. Hlučka 

přistál normálně na letišti Zolná, ač toto letiště bylo měkké a on sám nemohl 

přistát ve 3 body (1/2 výškového kormidla byla ustřelena). Oceňuji jeho 

přistání.  

                                                                                         Fajtl František 

     Viděl: ppor. St. Hlučka 
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Němečtí piloti byli útoky dvojice natolik překvapeni, že záhy od útoku  

na letiště upustili a stáhli se z bojiště. Hlučkův Lavočkin číslo 24 měla po vítězném 

souboji s přesilou bitevních Focke Wulfů Fw 190 poškozené ocasní plochy.  

Tím se Stanislav Hlučka zároveň nevědomky zasloužil o jedno prvenství.  

Zkušení piloti 1. čs. stíhacího leteckého pluku, kteří měli většinou za sebou akce  

v řadách RAF na západní frontě, nebyli v leteckých bojích nad Slovenskem ani jednou 

poraženi. Pouze v jediném případě se podařilo německým letcům jeden stroj poškodit, 

a to právě Hlučkův La-5FN s taktickým číslem 24 během útoku na Tri Duby.250  

I přes ustřelenou polovinu výškového kormidla se ppor. Hlučkovi podařilo 

s letounem šťastně dosednout na rozmoklé letiště Zolná, na kterém už musela být 

zastavena veškerá činnost. To svědčilo nejen o jeho pilotním umění, ale i výborných 

letových vlastnostech La-5FN: „Já jsem sedal na severním okraji, kde byl trochu 

svah. Byl jsem sice už při tom přistání trošku dlouhej. No, ale nic – rolovat jsem 

nemohl, tak jsem vypl motor a vystoupil z letounu. Hned jsem zjistil, že pravá 

výškovka je jak když ji uřízne pilkou. Takže sekundy mi zachránily život.“  

A bylo to ještě k tomu, což jsem si uvědomil až po dlouhé době, v předvečer mých 

narozenin. Takový jsem to měl dárek.“251 Jeho přistání na letišti pozoroval také  

škpt. František Fajtl ze země. S ostatními běžel Lavočkinu naproti, aby jí pomohli  

při rolování přes nepojezdná místa: „Ještě než pilot vylezl, věděli jsme, že došlo k boji. 

Výškovka Lavočky plandala svisle k zemi jako kus hadru. Štěstí, že druhá půlka 

převzala celou řídicí funkci, ale i tak muselo dát pilotovi mnoho práce, aby letoun 

udržel v letu a dobře s ním sedl.“ Hlučkova „čtyřiadvacítka“ nakonec v rozbředlém 

terénu louky zapadla a na pomoc při pojíždění musel přijít traktor. Vážně poškozený 

letoun mechanici dokázali opravit natolik, že s ním mohl příští den startovat k dalšímu 

bojovému letu a později, 25. října 1944, s ním odletět zpátky na území ovládané 

Rudou armádou.252 

                                                           
250 RAJLICH, J.: Asymetrická letecká válka: nasazení Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku  

(srpen-říjen 1944). 2. část. In: Historie a vojenství 61, 2012, č. 4, s. 28. 
251 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944), 

Česká televize, studio ČAF s.r.o. Janečka J., Podhorec T.: Vzduch je naše moře, díl: Českoslovenští 

letci na východě, 1. část. 2000, celková stopáž 13:40, sekvence (11:43-12:27). 
252 FAJTL, F.: První doma. Praha 1980, s. 253, RAJLICH, J.: Asymetrická letecká válka: nasazení 

Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku (srpen-říjen 1944). 2. část. In: Historie a vojenství 61, 2012, 

č. 4, s. 28, Dfk: Vzdušné boje nad Urpínem. Obrana lidu, 16. 9. 1988, č. 182, s. 3. 
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Oba piloti toho dne prokázali velkou statečnost a své bojové schopnosti. 

Zatímco ppor. František Štička253 dva protivníky poškodil, ppor. Hlučka jednoho 

sestřelil. Šlo o Focke Wulf FwF-8 (W. Nr. 582208 „bílá 9“) od I./SG 77, který dopadl 

u obce Sielnica, 1,5 kilometru jihozápadně od Trech Dubů. Pilot letounu, Unteroffizier 

Heinrich Wieseotte, vyskočil padákem nad obcí Kováčová (tři kilometry jihozápadně 

od Trech Dubů) a na útěku byl zajat povstaleckými vojáky. Ovšem o tom se Hlučka 

dozvěděl až o tři dny později, kdy tato zpráva dorazila na Tri Duby. Dopadený pilot 

měl vypovídat, že startoval z krakovského letiště a bylo mu nařízeno napadnout letiště 

Tri Duby. O situaci na Slovensku věděl jen to, že civilní obyvatelstvo je přátelské,  

a že je třeba dostat se rychle z okruhu Zvolena. Nicméně po krátkém zajetí se mu 

podařilo dostat zpátky ke své jednotce.254 Nejenže tímto vítězstvím Stanislav Hlučka 

udělal tečku za svými válečnými sestřely na Slovensku, ale byl to vůbec jeho poslední 

sestřel v průběhu druhé světové války. 

Pod uvedeným koncentrovaným náporem německých ofenzívních sil se začal 

povstalecký odpor rychle hroutit a před povstaleckou armádou se začalo čím dál tím 

jasněji rýsovat poslední východisko – ústup do hor.255 Následující řádky proto mapují 

nasazení Stanislava Hlučky do posledních bojů na povstaleckém Slovensku.  

20. října došlo od východu k náporu Němců na silnicích od Rimavské Soboty  

a Revúcy. Postup si vyžádal účinnou pomoc letectva, které skoro neustále zasahovalo 

bombardováním i střelbou pronikajícího nepřítele. Ppor. Hlučka nad prostor startoval 

s ppor. Kocfeldou. Před obcí Muráň stříleli do dvou nákladních aut, které poškodili. 

V Lubeníku pak stříleli do shluku asi sedmi nákladních automobilů a během odletu  

                                                           
253 Ppor. Štička po boji hlásil: „Dne 18. 10. 1944 startoval jsem z letiště Tri Duby na poplach proti 

nepřátelským letounům letícím směrem východním od Banské Bystrice. Asi po 10 minutách letu dal mi 

moje číslo ppor. Hlučka znamení letět nad Banskou Bystrici. Ppor. Hlučka dostal tento rozkaz rádiem, 

mně rádio nefungovalo. Když jsem se přiblížil k městu, viděl jsem nad letištěm Tri Duby skupinu 

nepřátelských letounů, jak se chystají bombardovati letiště. S převýšením výšky vletěl jsem mezi skupinu 

čtyř nepřátelských letounů typu Fw-190. Snažil jsem se dostati za jeden z nepřátelských letounů,  

v němž mě předběhlo moje číslo, které bylo ve výhodnější pozici, a které Fw-190 sestřelilo. Posadil 

jsem se za druhý letoun a asi ze vzdálenosti 300 metrů dal jsem mu dlouhou dávku z kanonů,  

načež jeden z mých kanonů přestal střílet. Viděl jsem, jak z Fw odletěly kousky. Moji střelbu mi 

znemožnil druhý Fw, který se snažil dostat za mě. Po několika vteřinách posadil jsem se za druhého 

Fw, do kterého jsem vystřílel zbytek z mého jednoho kanonu a viděl jsem z Fw také odlétat kousky. 

V tomto okamžiku se k místu souboje přiblížilo z převýšení dalších sedm nepřátelských letounů typu  

Me-109, s kterými jsem nemohl navázati boj pro nedostatek střeliva. Výsledek bombardování  

a ostřelování našeho letiště nepřátelskými letouny nebyl žádný, neb nepřátelští letci stříleli na staré 

vyřazené letouny na okraji letiště. Přistál jsem na letišti Zolná v 11.45 hod.“ Viz VÚA-VHA,  

1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
254 Tamtéž, nestr., RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 576. 
255 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944), 

RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 501-502. 
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si povšimli, že se z jednoho z nich kouří. Na cestě z Muráně dostihli čtyři malá osobní 

auta, která ostřelovali a jedno z nich se jim podařilo zapálit. Svržené pumy navíc 

poškodily železnici vedle silnice. Hlučka ještě stihl zničit KOPL, který střílel  

na ppor. Kocfeldu.256  

 21. října se všechny akce letectva soustředily na pozemní cíle v prostoru 

Muráň – Revúca – Lubeník. Stanislav Hlučka sem vzlétl ve 14.50 s npor. Stehlíkem  

a na silnici Revúca – Muráň ostřelovali přibližně deset velkých a pět malých aut.  

Tři velké automobily se jim podařilo zničit a dvě poškodit a jedno malé auto zničit  

a čtyři poškodit. Ppor. Hlučka pak ještě shodil bomby na auta v obci Dolní Luka.257  

 Další říjnový den nepřátelský nápor pokračoval v prostoru Lučence.  

Dvojice ppor. Kocfelda – ppor. Hlučka se dostala nad autokolonu, která byla sražena 

před obcí Lovinobaňa, kde se pozastavila asi v délce pěti kilometrů. Ppor. Kocfelda 

ostřeloval čtyři auta. Při odletu se z jednoho z nich kouřilo a ostatní byla poškozena. 

Stanislav Hlučka nezůstal nijak pozadu, na automobily palubními kanóny zaútočil 

také a jeden z nich zničil. Při zpátečním letu jižně od Mýtné zjistili pohyb kolony 

tanků severně od obce, nicméně neměli čím zaútočit, jejich zásobníky byly  

po předešlém útoku prázdné. Toho dne startoval ještě ve dvojici  

s rtm. Dobrovodským. Jmenovaní shodili pumy vedle můstku u Lovinobaně, zapálili 

dvě nákladní auta a poté ostřelovali přibližně deset aut na silnici Mýtna – Píla.258   

 Následující den byl Hlučka opět pohromadě s úspěšným ppor. Šromem. 

Tentokrát zaútočili proti nepříteli u Lučence. Bomby svrhli na místo severně od Píly, 

kde měla být slámou maskovaná nepřátelská baterie. Mezi Mýtnou a Pílou ostřelovali 

navíc osm nákladních aut a po jejich odletu z jednoho z nich vycházel kouř.  

Ppor. Hlučka se toho dne vydal ještě bombardovat nepřátelské palebné postavení  

na kótě 335 severně od Píle. Tentokrát však s npor. Stehlíkem. Stříleli na automobil, 

který při odletu silně kouřil. Během útoku dostala spodní část letounu npor. Stehlíka 

zásah, avšak pilot se štěstím zůstal bez škrábnutí. Ppor. Hlučka poté ostřeloval ještě 

čtyři tanky na silnici Píla – Podkriváň. S ohledem na další události můžeme říci,  

že to byl zcela poslední přímý útok Stanislava Hlučky na nepřátelský pozemní cíl 

během Slovenského národního povstání.259 

                                                           
256 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
257 Tamtéž, nestr.  
258 Tamtéž, nestr. 
259 Tamtéž, nestr. 
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 Na bojový let nad povstalecké Slovensko naposledy startoval 24. října, 

nicméně pro nepříznivé počasí byl s ppor. Šromem nucen otočit svůj letoun zpět  

na Tri Duby a bombardování Šumiac a Červené Skaly se již nedočkal.  

Tímto také zakončil bojovou činnost 1. perutě, protože její operační činnost byla 

následně zastavena. Zcela poslední vzlet z Trech Dubů260 si ale připsal o den později, 

kdy s narychlo opraveným La-5FN číslo 24, poškozeným v jednom předchozím 

vzdušném boji, po zhroucení povstaleckého odporu na Slovensku odletěl se zbytky 

pluku zpátky do sovětského zázemí.261  

Stanislav Hlučka v průběhu podpory povstání na Slovensku proslul jako jeden 

z nejbojovnějších a nejúspěšnějších pilotů 1. čs. stíhacího leteckého pluku v SSSR.  

Ve vzdušných bojích sestřelil jeden nepřátelský letoun Focke Wulf Fw 190F sám, 

jeden Fw 189A ve spolupráci a ve vzdušných soubojích poškodil také jeden 

Messerschmitt Bf 109G.262 Při útocích na pozemní cíle zničil jeden Junkers Ju 87  

na letišti, dále zlikvidoval sedm nákladních aut s vojenským materiálem, jedno osobní 

auto, jedno kulometné hnízdo a podílel se na zničení minometné baterie (1/4).  

Na zemi poškodil také dva letouny Messerchmitt Bf 109, dále devět nákladních aut 

s vojenským materiálem, jedno osobní auto a podílel se na poškození jedné 

dělostřelecké (1/4) a jedné minometné baterie (1/4).263  

 

3. 3 Ústup a nová jednotka 

 

Nejslavnější kapitola v historii 1. čs. stíhacího leteckého pluku v SSSR 

skončila. Fronta se nebezpečně přibližovala k centru povstání. Ráno 25. října přišla 

zpráva z hlavního velitelství v Banské Bystrici, že situace na frontě je již kritická. 

                                                           
260 Hlavní základna povstaleckých leteckých sil, letiště Tri Duby, se stala kořistí SS Kampfgruppe 

Schill. Po nočním zdolání minových nástrah a silničních zátarasů dobyla rychlým útokem Zvolen časně 

ráno 26. října a současně v průběhu dne dorazila k letišti Tri Duby. Viz RAJLICH, J.: Asymetrická 

letecká válka: nasazení Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku (srpen-říjen 1944). 2. část.  

In: Historie a vojenství 61, 2012, č. 4, s. 32. 
261 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
262 Jen pro představu, pokud se podíváme na přehled vzdušných vítězství pluku, větší úspěšnost měl 

pouze Leopold Šrom (se 3,5 jistými sestřely a 2 pravděpodobnými). Následoval ho ppor. Hlučka  

s 1,5 jistého sestřelu a jeden letoun poškodil. O třetí místo se dělil npor. Stehlík a ppor. Kocfelda 

(každý 1,5 jistého sestřelu). Rtm. Dobrovodský dosáhl jednoho jistého sestřelu a dva letouny poškodil.  

Ppor. Skopal dosáhl jednoho jistého sestřelu, npor. Chábera jednoho pravděpodobného sestřelu,  

ppor. Štička dva stroje poškodil a ppor. Kruťa jeden taktéž poškodil. 
263 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143, VÚA-

VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945).  
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Dopoledne velitel Vzdušných zbraní mjr. gšt. Jozef Tóth povolil leteckému pluku 

ústup za sovětské linie.264 

Na předletové přípravě škpt. Fajtl nařídil s ohledem na povětrností situaci 

připravit mapy pro přelet vzdušného sledu (který měl k dispozici dvanáct letounů  

La-5) ve dvou variantách. První pro severovýchodní směr po trase Tri Duby – Krosno 

nad osvobozené území Polska, záložní pak pro jihovýchodní směr Tri Duby – 

Debrecín, na maďarské území již ovládané Rudou armádou. Určil složení jednotlivých 

rojů i jejich velitele.265 Stanislav Hlučka byl zařazen s Ĺudovítem Dobrovodským  

do druhého roje Františka Štičky. Pro případ, že by při přeletu mraky sahaly  

až k zemi, vydal škpt. Fajtl rozkaz nic neriskovat a raději použít padáky – piloti byli 

cennější, než technika. Z téhož důvodu přísně zakázal brát do trupů Lavočkinů 

pasažéry266, což by se mohlo jevit jako bezvýznamný rozkaz, pro Stanislava Hlučku  

a jeho mechanika však nikoli. Druhý sled267, který nemohl být evakuován vzduchem, 

měl pod vedením náčelníka štábu pluku škpt. Stanislava Rejthara ustoupit do hor.268  

                                                           
264 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 606, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník  

1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945), sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. 

(5  svazků, srpen-prosinec 1944).   
265 Vzdušný sled měl odletět ve čtyřech rojích po třech letounech. První roj: J. Stehlík (velitel),  

A. Vendl, P. Kocfelda. Druhý roj: F. Štička (velitel), S. Hlučka, Ĺ. Dobrovodský. Třetí roj: F. Chábera 

(velitel), L. Valoušek, A. Matúšek, k roji se připojil i rotný G. Kubovič v letounu Messerchmitt  

Bf 109G od slovenské Kombinované letky. Poslední roj: F. Fajtl (velitel), L. Šrom a R. Borovec  

(po nehodě Chábery nakonec zůstal s pozemním sledem). Na poslední chvíli byl evakuován také  

ppor. Tocauer, který odletěl na palubě transportního Junkersu W 34hi od Kombinované letky.  

Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944), 

FAJTL, F.: Podruhé doma. Praha 1984, s. 16-21. 
266 V sovětském letectvu bylo dovoleno stíhacím pilotům vzít do trupu letounu člověka  

v nejnaléhavějších případech, hlavně když šlo o jeho záchranu před zajetím. O této možnosti uvažovali 

nyní i českoslovenští piloti, včetně Hlučky, neboť piloty či pozemní personál, který měl zůstat,  

nečekalo nic příjemného. V La-5 se mohl pasažér usadit buď hned za pilota, nebo vlézt zadním 

montážním otvorem u ocasních kormidel do trupu a natáhnout se v něm do polohy ležmo. Bezpečný 

přesun „černého“ pasažéra mohl zaručit jen normální let, a hlavně přistání s vypuštěným podvozkem  

na dobré přistávací ploše. Piloti pluku však měli mimo jiné dovoleno nouzově přistát se zataženým 

podvozkem mimo letiště v neznámém terénu (což byl nakonec případ Hlučky) – člověk v trupu by tak 

byl vystaven těžkému, ne-li smrtelnému zranění. Viz FAJTL, F.: Podruhé doma. Praha 1984, s. 16-17. 
267 Pod vedením škpt. S. Rejthara odcházeli i por. R. Borovec (po nehodě Cháberova Lavočkina,  

kterého se nepodařilo opravit) a por. J. Sehnal, dále devět sovětských důstojníků (starší technik  

npor. A. M. Jemeljanov, technici por. P. P. Kovovuškin, por. Šekun a por. V. I. Klecov, mladší technici 

por. A. M. Kukuškin, por. P. S. Medveděv a por. P. M. Raposej, dále npor. N. A. Šumilov  

a npor. V. N. Bykov), dále deset sovětských poddůstojníků v čele se staršinou A. M. Sapošnikovem  

a deset slovenských mechaniků. Tento zadní sled spálil na Trech Dubech a Zolné neletuschopné stroje 

a další nepoužitelný materiál a zlikvidoval i přebytečnou munici. Po rozloučení s odlétávajícími 

šťastlivci letového sledu ustupovali z evakuovaného letiště Tri Duby do taktéž již vyklizené Banské 

Bystrice a odtud dále na sever – na Donovaly a pak do hor. Část se spojila s již notně prořídlou  

2. čs. paradesantní brigádou, část splynula s partyzánskými jednotkami. Čekaly je dlouhé a bezútěšné 

dny a týdny vysilujících pochodů po příkrých a zasněžených svazích Nízkých Tater. Npor. Jiří Sehnal 

společně se svou skupinou překročil frontu mezi Mýtom pod Ďumbierom a Breznem nad Hronom  

18. února 1945, neméně podvyživený a vyčerpaný kpt. Stanislav Rejthar se svými lidmi o tři dny dříve 

u obce Bystrá západně od Brezna nad Hronom. Zatímco npor. Sehnal se vrátil k pluku 5. března 1945, 
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Únik vzduchem, který proběhl po poledni 25. října 1944 (den před vojenským 

pádem povstání), byl neobyčejně dramatický především pro nepříznivé a rychle  

se měnící počasí. V době odletu bylo údolí Hronu mezi Zvolenem a Banskou 

Bystricou zataženo mraky se spodní základnou od 600 do 800 metrů. Viditelnost byla 

odhadována na pět kilometrů. Podobná situace byla hlášena i z prostoru Krosna  

na sovětské straně fronty.269   

Na poslední chvíli situaci zkomplikovala nehoda jednoho z pilotů Fajtlova 

velitelského čtyřčlenného roje, npor. Chábery. Při rolování na start po povrchu letištní 

plochy, která byla samá louže, se svým Lavočkinem č. 02 zapadl do špatně zasypané 

jámy po bombardování. Zběžná prohlídka prokázala zlomenou podvozkovou nohu  

a nalomené křídlo. Odlet stroje byl vyloučen. Z původního čtyřčlenného roje byl 

rázem tříčlenný. Přesto však velitel 2. letky npor. Chábera, určený za velitele jednoho 

ze čtyř odlétajících rojů, nakonec ze Slovenska odletěl – na Borovcově stroji,  

který se tak přidal ke skupině kpt. Rejthara, která měla ustoupit do hor.270  

Z původně plánovaných čtyř tříčlenných rojů se tedy po Cháberově nehodě  

na poslední chvíli vytvořily dva čtyřčlenné a jeden tříčlenný. Startovat začaly ve 13.35 

proti hrozivé hradbě oblačnosti, která nevěstila nic dobrého. První šla do vzduchu 

Stehlíkova čtyřka, chvíli za ní Štičkova a jako poslední Fajtlova271 trojice.272  

Na tomto místě někteří letci ve svých memoárech vzpomínali na loučení 

Hlučky a jeho mechanika V. M. Filimonova. Už od samého počátku své známosti 

neskrývali před sebou vzájemné sympatie, které se během několika týdnů změnily  

ve vřelé přátelství. „Voloďa“, jak mu Hlučka říkal, zůstal jeho Lavočkinovi a pilotovi 

věrný po celou dobu pobytu na obou sovětských letištích ve městě Ivanovo a potom  

                                                                                                                                                                       
nemocný kpt. Rejthar zůstal u 1. čs. armádního sboru na Slovensku, kde se léčil. Por. Borovec  

(padl jako velitel partyzánské roty 9. listopadu 1944 při přestřelce s německými vojáky u obce 

Nemecká Ĺupča), por. Raposej, por. Medveděv a staršina Sapošnikov padli v horách. Viz RAJLICH, J., 

REŽNÁ, J.: c. d., s. 623-626. 
268 Tamtéž, s. 606-607, FAJTL, F.: Podruhé doma. Praha 1984, s. 16, VÚA-VHA, 1. ČSSLD,  

sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
269 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 606. 
270 Tamtéž, s. 607. 
271 Právě proto, že tříčlenný velitelský roj škpt. Fajtla odstartoval až krátce po 14.00 jako poslední,  

tak měl největší štěstí. Během necelé půlhodiny, která uplynula od startů prvních dvou rojů, totiž silný 

severozápadní vítr posunul mrakovou bariéru od Karpatského masivu na jih nad maďarské území.  

Nad horní vrstvou mraků, ve 4000 metrech, byla cesta do Polska volná. Po čtyřicetiminutovém letu roj 

bez větších problémů „píchnul“ mraky a ve výši 2000 metrů již spodní základna mraků skončila.  

Škpt. Fajtl (stroj č. 88), npor. Chábera (č. 65) a ppor. Šrom (č. 17) se pak mohli začít lépe orientovat, 

k čemuž přispěl i fakt, že po nich ze země pálilo německé protiletadlové dělostřelectvo.  

Naštěstí nepřesně. Následně v 15.25 šťastně přistáli na prvním sovětském letišti, na které narazili. 

Dosedli ve Stryji, ležícím přibližně 65 kilometrů jihozápadně od Lvova. Viz tamtéž, s. 610. 
272 Tamtéž, s. 608. 
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v Kubince. Nesmírně pečlivě stíhačku opatroval i během celého působení  

na Slovensku. Nyní nadešlo neradostné loučení, Filimonov měl ustoupit s pozemním 

sledem. Stanislav Hlučka se při pojíždění na start zdržel na betonové ploše letiště. 

Zastavil stroj, odsunul kabinu dozadu a zamával na svého mechanika, který se rozběhl 

k letounu a vyskočil na křídlo. Další průběh pak popsali273 J. Sehnal s J. Rajlichem: 

„Jednou rukou se držel za bort kabiny a druhou si přidržoval brigadýrku.  

„Co se děje?“ Pro hluk motoru nebylo skoro slyšet, vítr od vrtule mu rval uniformu. 

„Vylez mi na klín, nějak to už dokočírujem!“ řval Hlučka. Pobočník se ohlédl  

na mlčenlivé postavy čekajících vojáků a mechaniků a pak zavrtěl hlavou.  

„Díky, Stando!“ řekl a pak plácl kamaráda přes rameno a seskočil.“  

Vzhledem k průběhu Hlučkova přistání na osvobozeném území se ukázalo nařízení 

škpt. Fajtla jako správné. Filimonov se vydal na ústup do hor s pozemním sledem,  

ale archivní materiály se o jeho osudu bohužel nezmiňují.274 

První dva roje, Stehlíkův a Štičkův, které odstartovaly rychle za sebou mezi 

13.30 a 13.40, měly na rozdíl od skupiny škpt. Fajtla podstatně dramatičtější osudy. 

Z devíti pilotů se frontu podařilo přeletět jen sedmi, kteří přistáli, nebo nouzově 

posedali – až v Rumunsku. A nebýt toho, že šlo o výborné piloty, mohly být ztráty 

ještě vyšší.275  

Oněch osm276 Lavočkinů (mezi nimi i Hlučkův) zpočátku letělo víceméně jako 

jedna skupina vedená npor. Stehlíkem. Nasadili kurz 045°, tedy na Krosno a cesta 

skrz první, poměrně řídkou mrakovou clonu zpočátku nevypadala úplně beznadějně. 

Brzy ale zjistili, že severovýchodním směrem neprorazí. Díry v mracích se začaly 

uzavírat, oblačnost v údolích se dále snižovala a v prostoru Heĺpy oblaka sahala 

prakticky až na zem; navíc si je vzal na mušku německý flak. Celá skupina se obratem 

                                                           
273 F. Fajtl jejich loučení podal odlišněji: „Stando, vezmi mne s sebou do trupu napjatého.  

Vlezu si do něj jako tehdy v Kubince, pamatuješ?“ prosil Voloďa svého pilota, když mu připravil 

Lavočku k odletu. „Pamatuju, Voloďo, velmi dobře si pamatuju. Jenže tehdy to bylo všechno docela 

jiné. Šlo vlastně jenom o krátké svezení kolem letiště. Voloďo, vzal bych tě hrozně rád, věř mi,  

ale komandýr to přísně zakázal. Koukej na to svinské počasí. Není vyloučeno, že budeme muset skákat 

padákem, a to by pro tebe znamenalo jistou smrt. Kdybych riskoval a šel v mracích až na zem,  

možná že by se to podařilo. Ale co když ne? Pak se zabijeme oba. A i kdybych sedl na břicho,  

mohlo by to být pro tebe osudné,“ vysvětloval Hlučka. „Prikaz, eto prikaz,“ smutně se pousmál mladý 

mechanik. Podali si ruce, popřáli štěstí, přidali i přání na brzkou shledanou.“ Viz FAJTL, F.: Podruhé 

doma. Praha 1984, s. 66-67. 
274 Tamtéž, s. 66, SEHNAL, J., RAJLICH, J.: c. d., s. 128. 
275 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 611. 
276 Jednalo se o piloty: npor. Stehlík (pilotoval stroj č. 39), ppor. Vendl (č. 23*), ppor. Hlučka (č. 24), 

ppor. Štička (č. 12), ppor. Kocfelda (č. 19), ppor. Valoušek (č. 69), rtm. Dobrovodský (č. 12*)  

a šrtm. Matúšek (č. 62). Dodatečně se k nim připojil ještě devátý pilot, rt. Kubovič, pilotující poslední 

letuschopný Messerschmitt Bf 109G-6 (W. Nr. 161742) od Kombinované letky. Viz tamtéž, s. 611. 
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o 180° tedy musela asi o 5 kilometrů vrátit a pak prostoupat otvorem mezi silnou 

vrstvou mraků, jejichž vrcholky dosahovaly kolem 4 300 metrů. Z jasného nebe  

se však radovali jen krátce, protože zakrátko zase vlétli do mlhoviny, která ztížila 

vzájemný vizuální kontakt. V této fázi, zhruba mezi Breznem nad Hronom a Spišskou 

Novou Vsí ostatním pilotům zmizel z dohledu šrtm. Matúšek. O jeho osudu277  

se ostatní dozvěděli až později.278  

 Zbývajícím pilotům cestu na sovětskými vojsky obsazenou část Polska 

uzavřely mraky. Nad Karpatami jejich neproniknutelná hradba takřka splývala 

s hornatým terénem a odhadem sahala až do výšky 8 000 metrů. Obletět nešly,  

neboť nebraly konce. Piloti by ztratili orientaci, o níž měli dosud ještě alespoň trochu 

zdání. Přeletět také nešly. Neměli kyslík a nemohli si dovolit riziko letu v hustých 

mracích, o nichž nevěděli, jak vysoko a daleko sahají. Skupina ani neměla žádné 

radiové spojení s jakýmkoli sovětským letištěm a pokus o průlet mraků bez informací 

o meteorologické situaci by se rovnal krajně nebezpečnému hazardu.  

Nezbylo jim tedy nic jiného, než obrátit na jihovýchod, kde tušili maďarské nížiny. 

Tam se dalo očekávat příznivější počasí a nadto v okolí Debrecínu při prolétávání 

mraků nehrozil náraz do horských hřebenů.279  

 Npor. Stehlík záměr oznámil do rádia. Zamával křídly a své Lavočkiny, letící 

v široké formaci, „na úrovni“, otočil na nový kurz 150°. Právě v této poměrně prudké 

zatáčce mezi mraky se od skupiny odtrhl rt. Kubovič280. Aniž o tom kdokoli věděl, 

piloti zbylých sedmi Lavočkinů pak pokračovali směrem na Debrecín. Asi po čtyřiceti 

minutách vedoucí čtyřka, Stehlík, Vendl, Štička a Hlučka přešla neočekávaně  

do strmého klesání a ostatním281 zmizela v mracích. V souvislé oblačnosti totiž 

                                                           
277 Šrtm. Matúšek po startu z Troch Dubů nedokázal úplně zasunout jednu z podvozkových noh,  

což vedlo k jeho zaostávání za ostatními. Následná porucha motoru jej pak donutila nouzově přistát 

v horách mezi obcemi Domanovce a Spišský Hrušov, na území ovládaném německým vojskem.  

Nezraněný Matúšek svůj havarovaný La-5FN č. 62 zapálil signální pistolí a po čtyřech dnech skrývání 

v horách se spojil s partyzány. Stal se příslušníkem partyzánského oddílu Juraje Marcinky,  

s nímž zůstal v horách až do 26. ledna 1945, kdy přešel s oddílem frontu. Po delším putování se dostal 

do Przemyślu k 1. čs. smíšené letecké divizi v SSSR, kde byl 26. února 1945 zařazen ke 2. čs. stíhacímu 

leteckému pluku, kde působil také S. Hlučka. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 612-613. 
278 Tamtéž, s. 611-612, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp 

v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
279 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 6013-614.  
280 Pravou příčinu nehody se patrně již nikdo nedozví. Později byly vyřčeny domněnky, že jej zasáhla 

německá protiletadlová palba. Vyloučeno to není, ale jako pravděpodobnější se jeví, že při ostrém 

manévru přepadl do vývrtky a v ní do mraků. Havaroval mezi obcemi Hermanovce a Štefanovce  

(okr. Prešov). V troskách své „stodevítky“ přišel o život. Viz tamtéž, s. 614. 
281 Zbylá trojice, ppor. Kocfelda, ppor. Valoušek a rtm. Dobrovodský měla návrat na zemi ještě 

komplikovanější. Do díry v mracích, kudy před nimi proklouzla Stehlíkova čtyřka, se jim již nepodařilo 

vecpat. Každý šel na přistání na vlastní pěst. Nejlépe dopadl ppor. Valoušek, který přistál přímo  
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narazili na nevelkou díru a pronikli jí skrz mraky do výšky kolem 600 metrů,  

odkud spatřili zem. pod kurzem 150° pokračovali v letu ve snaze najít nějaké letiště.282 

Stanislav Hlučka se snažil Stehlíkově skupině stačit, ale při zatáčkách ji ztratil 

z dohledu. Důvodem byla závada na řízení směrového kormidla, pravděpodobně 

zasaženého ze země během přeletu vnitřní fronty Slovenského národního povstání. 

Ucítil jen slabé škubnutí v trupu své stíhačky a od té chvíle přestalo řízení spolehlivě 

pracovat. Pohledem se definitivně rozloučil s unikající Stehlíkovou skupinou283  

a věnoval stále větší pozornost ocasním kormidlům. Když v šesti stech metrech 

vypadl z mraků, spatřil zem. Zvlněná krajina, zarostlá stromy a keři, neskýtala 

sebemenší naději na normální přistání. Avšak vyčerpané palivo ho donutilo k sestupu. 

Nouzově přistál se zataženým podvozkem asi o kilometr a půl dál od zbylé trojice,  

na nepříliš rovném terénu poblíž rumunské vesnice Săcădat, asi 15 kilometrů 

východně od Oradea Mare. Následovalo několik tupých úderů do křídel a krátké 

drhnutí o zem. Naštěstí ani jedna benzínová nádrž nebyla proražena a Lavočkin 

nevzplanula. Hlučka vyvázl bez zranění. Odnesl to jen letoun, přesněji spodek trupu, 

olejový chladič a vrtulové listy. Po bezmála dvou hodinách dramatického letu byl zase 

na zemi, ale zpočátku nevěděl, kde a na jaké straně fronty přistál.284  

S ohledem na škody na letounu bylo štěstí, že s sebou nakonec nevzal  

svého mechanika. Když ve svém okolí nikoho nezpozoroval, schoval se do blízkého 

křoví, kde složil ruční granáty. S přítmím jeho organismus přemohla únava,  

a tak se rozhodl přespat v kabině svého letounu. Za úsvitu procitnul a z palubní desky  

si na památku ještě stihl nožem vymontovat hodinky. Nakonec se rozhodl cestovat, 

protože věřil, že musí být v prostoru Rudé armády, přesto byl stále ve střehu.  

Daleko však neušel, po cestě potkal chlapce, který projevil ochotu luštit dotazy 

neznámého cizince a ukázal mu cestu k vesnici. Hlučka se po ní vydal už sám.  

                                                                                                                                                                       
na letišti v Oradea Mare. Rtm. Dobrovodskému došel benzín již při sestupu, a tak nouzově přistál  

bez podvozku na kukuřičném poli přibližně 15 kilometrů severně od Oradea Mare. Stejným způsobem 

nouzově přistál také ppor. Kocfelda na fazolovém poli přibližně 70 kilometrů jihojihovýchodně  

od Oradea Mare. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 615-616. 
282 Tamtéž, s. 614, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR 

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
283 Po dalších deseti minutách hledání vhodného místa pro přistání, kdy jim již kriticky ubývalo palivo, 

se npor. Stehlík rozhodl přistát na rovné louce s pasoucím se dobytkem. Stehlík s Vendlem a Štičkou  

na louce dosedli normálně, s vytaženými podvozky a bez nejmenších problémů. Teprve později  

se dozvěděli, že se nacházejí přibližně 15 kilometrů na východ od Oradea Mare v Rumunsku,  

kam díky sovětské pomoci přelétli se svými letouny na místní letiště. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.:  

c. d., s. 614. 
284 FAJTL, F.: Podruhé doma. Praha 1984, s. 65-66, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8.  

Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR (15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 
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Střetl se s dvěma pochodujícími sovětských vojáky, kteří byli na obhlídce.  

Vojáci se s ním vrátili k Lavočkinovi a slíbili, že zajistí její strážení. Poté ho odvedli  

do vesnice ke svému útvaru, kde ho jejich velitel srdečně uvítal. Příští den Hlučku 

sovětští vojáci dopravili autem na asi 15 kilometrů vzdálené letiště Oradea Mare,  

kde se shledal s ostatními letci.285  

Z Oradea Mare měl následovat přesun pilotů na polské letiště  

Przewórsk-Chalupki, situované asi 30 kilometrů severozápadně od Przemyślu.286  

Zatímco čtveřice ve složení npor. Stehlík, ppor. Štička, ppor. Vendl a ppor. Valoušek 

tam přelétla dopoledne 1. listopadu se svými nepoškozenými Lavočkiny č. 39, 12,  

23* a 69, pro ppor. Hlučku, ppor. Kocfeldu a rtm. Dobrovodského nastala složitější 

situace a počátek anabáze k  jednotce po suchu.287 

„Čtyřiadvacítka“ Stanislava Hlučky, poškozená při nouzovém přistání,  

byla sice převezena na zdejší letiště, ale nemohla zde být opravena. Proto byla 

ponechána v prostoru Oradea Mare a její pilot se s ní později již neshledal.  

Stejný osud měly i letouny č. 12* a 19 rtm. Dobrovodského a ppor. Kocfeldy.  

Původně se uvažovalo, že pro tyto tři piloty pošlou bývalý slovenský lehký transportní 

Junkers W 34hi, který se po přeletu ze Slovenska nacházel v Przemyślu. Tento záměr 

však nevyšel.288  

Piloti hledali různé cesty a trvalo poměrně dlouho, než se jim podařilo zajistit 

přesun, ale piloti se nenudili. Ubytování bylo přepychové a měli plno příležitostí  

ke společenskému vyžití. O všechno se postarali sovětští letci.289 Nakonec byli 

                                                           
285 FAJTL, F.: Podruhé doma. Praha 1984, s. 66-67. 
286 V Przewórsku se již nacházel roj škpt. Fajtla. Ten o osudech ostatních pilotů neměl žádné zprávy. 

Až 29. října obdržel šifrovaný telegram, v němž mu bylo oznámeno přistání npor. Stehlíka,  

ppor. Štičky, Vendla, Valouška, Hlučky a rtm. Dobrovodského v rajónu Oradea Mare a ppor. Kocfeldy 

v rajónu Arad v Rumunsku. Viz VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. 

(5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
287 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 618-619. 
288 Tamtéž, s. 619, VALOUŠEK, L.: Cestou zpátky. Šternberk 2003, s. 294. 
289 F. Fajtl pak ve své knize zvěčnil příběh, jak trojice dostala povolení od sovětského velitele k odletu 

do Satu Mare: „Piloti se rozhodli požádat velitele posádky o puťovku. Ten však nebyl přítomen.  

Jeho zástupce nic nenamítal, poradil jim, ať přijdou zítra dopoledne, velitel zde bude. Možná že jim dá 

letenku do Satu Mare. Rumuni tam létají s junkersem Ju-52. Uzemněným pilotům zbývala  

už jen poslední společenská povinnost: vyhovět pozvání klubu vojáků. Kocfelda si šel odpoledne 

lehnout a tvrdě usnul. Hlučka s Dobrovodským, kteří se měli pro něho zastavit, ho nemohli probudit.  

Už se setmělo. „Hoď do vokna kámen,“ navrhl Hlučka. Dobrovodský zasáhl cíl hned napoprvé.  

Sklo břinklo, ale spáč se neprobudil. Když ani druhá, třetí a čtvrtá rána s Kocfeldou nepohnula, přidal 

se k palbě i Hlučka. Řinčení napnutých okenních tabulí se mohutně rozléhalo tichou ulicí. „Krucinál, 

ten si snad nacpal vatu až do středního ucha,“ řekl Hlučka a mrštil po spáčově ložnici šutrák. 

Technologická soudržnost sody, drasla, olova a křemíku náraz nevydržela a rupla. Ale stíhací pilot 

Kocfelda, jehož nervy sdrátovala válka, chrápal dál. Našňupnutí budiči sáhli po pistolích. Odjistili je, 

natáhli závěry, pozvedli k obloze a prásk, prásk. Chvíli počkali, až se otevře jedno ze tří ještě dobrých 
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z letiště Oradea Mare přepraveni na palubě rumunského Junkersu Ju 52/3m alespoň 

do Satu Mare, ale odtud už museli ke svému pluku putovat po zemi.  

Pokračovali povozem, na drezíně, pěšky či osobním autem. Ústup ze Slovenska pro ně 

definitivně skončil až 3. prosince 1944, kdy po řadě dobrodružství290 konečně dorazili 

do Przewórska.291   

Przewórské letiště se stalo místem opětovného formování 1. čs. stíhacího 

leteckého pluku292 v SSSR. Již několik dní tam totiž čekala v pohotovosti nová  

3. letka pluku. Měla deset La-5FN a deset pilotů, kteří pod velením škpt. Klána,  

který byl od 13. října 1944 velitelem Čs. výcvikového střediska v Przemyślu, 

vyčkávali na příznivé počasí, aby přelétli posílit zbytky pluku na Troch Duboch. 

Beznadějná situace povstalců a jejich porážka však plán zhatila.293  

                                                                                                                                                                       
oken. Nic. „Jedem ještě jednou! A salvu na tři. Budu počítat,“ radil Standa a Lájoš se připravil. „Ráz, 

dva, tři!“ „Trrr!“ zařvaly revolvery. Kocfelda se ani neobrátil na druhou stranu. Střelbu opakovali,  

až se zásobníky vyprázdnily. Teď Pavel určitě vystrčí hlavu, čekali, napjati v hrobovém tichu.  

„No, to snad není možný! Vypáčíme dvéře a polijeme ho vodou. Pojď,“ strkal Standa pistoli  

do pouzdra. V tom houstnoucí šero prořízlo ostré a hlasité ruské zvolání: „Stoj, kto tam?!“  

Otočili se čelem vzad. Zahlédli postavu zahalenou do pláštěnky, z níž vyčuhovala hlaveň samopalu. 

„Proč střílíte? Kdo jste?“ blížila se tmavá záhada, stále míříc na Hlučku a Dobrovodského.  

„Jsme českoslovenští letci a jdeme navštívit kamaráda,“ prozradili honem všechno, neboť poznali 

sovětského vojáka. V pozadí se otevřelo okno a v něm se objevila další neznámá osoba. V temnotě 

nemohli poznat hodnost, ale zbraň netřímala. Voják je obešel a vyzval, aby šli před ním. Zahnal je  

do vily stojící naproti vile Kocfeldově. V chodbě jim voják udělil důtku za rušení nočního klidu a vyzval 

je energicky, aby stoupali do schodů. V prvním poschodí je přivítal muž bez blůzy, zřejmě ten,  

který je zpozoroval z okna. Vstoupili do velkého pokoje. Delikventi si hned při vstupu všimli 

generálského kabátce, který byl přehozen přes židli. „Průšvih, zašilhali po sobě.“ „Odevzdejte mi 

pistole,“ řekl starší muž. Bez řeči je předali. „Teď se posadíme a vy mi povíte, proč jste stříleli  

a kdo vůbec jste.“ Když mu „zajatci“ všechno vyklopili, překvapil je generál úsměvem, a jako by si sám 

ulevil: „Mohlo to dopadnout hůře. Pamatujte si, když někdo střílí před domem velitele posádky,  

a ještě k tomu v noci, je to nepřítel a jako s takovým se s ním potom jedná. Měli jste štěstí, že jsem byl 

doma, neboť můj strážný čekal na můj výslovný rozkaz. A teď budete mými hosty,“ vyrazil z nich dech. 

„Do klubu vás nepustím, najíme se a napijeme společně zde.“ Pozdvihli sklenice s vínem na jeho zdraví 

s nadšením a upřímně. Potom začali pomalu, ale jistě kout železo. „Váš zástupce nám poradil,  

abychom letěli do Satu Mare s Rumuny. Prosíme vás, dal byste nám povolení? Velmi byste nám 

pomohl.“ Velkorysý generál jim vyhověl.“ Viz FAJTL, F.: Podruhé doma. Praha 1984, s. 79-81. 
290 Dobrodružné putování trojice popisoval opět F. Fajtl. Jeho opis se nachází v textové příloze práce. 
291 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944), 

RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 619, FAJTL, F.: Podruhé doma. Praha 1984, s. 78-86. 
292 Za své zásluhy a bojové úspěchy byl 1. čs. stíhací letecký pluk v SSSR několikrát poctěn jako celek. 

Rozkazem prezidenta republiky z 28. října 1944 mu byl udělen čestný název „Zvolenský“.  

Dalším rozhodnutím prezidenta, tentokrát z 19. února 1945, byl pluk vyznamenán Čs. válečným křížem 

1939. Po odletu z Troch Dubů, ohrožených německým postupem, však z pluku zbyla jen polovina. 

Trvalo však jen několik málo týdnů a nejenže byl doplněn na předchozí stav, ale ještě rozšířen.  

Všech jedenáct pilotů se stalo velkým přínosem pro reorganizovaný pluk, z nich čtyři (Fajtl, Chábera, 

Šrom a Vendl) se zúčastnili v rámci 1. čs. letecké divize v SSSR bojů o Ostravu a Moravskou bránu, 

ostatní odešli ke 2. čs. stíhacímu leteckému pluku v SSSR jako učitelé létání na La-5FN a La-7.  

Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 606-627, ŠMOLDAS, Z.: c. d., s. 320. 
293 Letku (formálně ustavenou až k 1. listopadu 1944) tvořili slovenští stíhači z Trnkovy skupiny,  

kteří mezitím absolvovali zkrácené přeškolení na Lavočkiny. Jmenovitě to byli kpt. Páleníček, kpt. Koza, 

rtm. Setvák, rt. Palatický, rt. Geletko, čet. Farský, čet. Škorvánek a čet. Mikuš, a z původní sestavy 

pluku kromě škpt. Klána také uzdravený ppor. Skopal. Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 618-619. 
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Nicméně Stanislav Hlučka byl po svém prosincovém příchodu odvelen  

(dnem 1. listopadu 1944) k nově formovanému 2. čs. stíhacímu leteckému pluku 

v SSSR do Przemyślu. Ten začal být tvořen převážně ze slovenských letců v čele 

s kpt. Ivanem Haluzickým. K tomuto pluku pak přešla i řada pilotů z původního kádru 

1. pluku z povstání. Mimo ppor. Hlučky pluk postupně posílili: npor. Stehlík,  

jenž se stal zástupcem velitele pluku, a ppor. Valoušek, ppor. Kocfelda, ppor. Loucký, 

ppor. Štička, ppor. Tocauer a rtm. Dobrovodský, kteří se stali zástupci velitelů letek 

nebo veliteli rojů. Stanislav Hlučka byl pak ustanoven do funkce zástupce velitele  

3. letky.294 

Pro pochopení této změny se musíme ve stručnosti podívat na vývoj a poslání 

této nové jednotky. Již dva dny po úspěšném odletu ze Slovenska, 27. října 1944,  

se škpt. F. Fajtl dostavil na velitelské stanoviště 2. letecké armády. Generálplukovník 

Krasovskij ho ustanovil velitelem295 všech letců v Przemyślu, z nichž měl formovat 

dva pluky stíhací a jeden bitevní. Starobylé pevnostní město Przemyśl se stalo 

místem, kde se v bolestech rodila nová, vyšší jednotka čs. letectva na východní frontě. 

Pro její ustanovení, vzhledem k počtům létajícího i pozemního personálu,  

které i nadále rostly296, a po překonání počátečních potíží se na podzim 1944 vytvořily 

velmi příznivé podmínky.297 

Čs. vojenská mise v Moskvě prosazovala ambiciózní plán, totiž zřízení letecké 

divize, která měla mít smíšený charakter. Podle původních návrhů se uvažovalo  

                                                           
294 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 622-623, VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka,  

1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 1944). 
295 Již 29. října došlo ke změně. Velitelem všech čs. letců v Przemyślu se stal pplk. let. Ludvík Budín, 

služebně nejstarší a hodností nejvyšší důstojník, který byl v dané oblasti k dispozici.  

Stalo se tak z rozkazu velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR, brig. gen. Ludvíka Svobody.  

Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 631.  
296 V Przemyślu se soustřeďovali slovenští letci, kteří po vypuknutí povstání volili směr zcela opačný  

a přelétli z Prešova na sovětskou stranu. Šlo o Skupinu vzdušných zbraní mjr. Júliuse Trnky,  

která 31. srpna 1944 hromadně odletěla z východního Slovenska na sovětskou stranu, a také o několik 

dalších letců, kteří tak učinili individuálně. 22. září pak došlo k jejich přesunu do Przemyślu,  

kde začali praktický výcvik. K jejich odeslání na SNP již nedošlo. Do Przemyślu přibývali také další 

letci a v ještě větších počtech. Šlo především o slovenské letce, kteří předtím aktivně bojovali 

v povstání. Další složkou Čs. výcvikového střediska (od 1. listopadu přejmenováno na Čs. leteckou 

skupinu v SSSR) v Przemyślu se stali postupně přijíždějící bývalí příslušníci 1. čs. brigády v SSSR,  

kteří ukončili výcvik v sovětských leteckých střediscích. A nakonec 5. ledna 1945 sem dorazila ještě 

skupina čs. letců a pozemních specialistů z Velké Británie, kteří byli původně určení pro Velitelství 

osvobozeného území, kde měli technicky zabezpečovat provozování letecké dopravy. K 1. pluku navíc 

hlásil 29. října 1944 příchod šrtm. Alois Huňavý s první skupinou třinácti slovenských leteckých 

techniků a mechaniků. K pluku se vraceli i původní sovětští příslušníci pozemního personálu,  

kteří byli před pádem povstání letecky evakuováni do sovětského týlu. Byli mezi nimi  

i npor. Vinogradov, por. Kaplun, por. Baniněr, ppor. Šumilov, kpt. Karandajev a další. To vše společně 

s 1. čs. stíhacím leteckým plukem v SSSR byl potenciál, s nímž bylo možno uvažovat o postavení 

dalších jednotek.  Viz tamtéž, s. 620-631. 
297 Tamtéž, s. 628-629, ŠMOLDAS, Z.: c. d., s. 417. 
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o zřízení čtyřech pluků – dvou stíhacích, vyzbrojených Lavočkiny La-5FN,  

jedním bitevním (Iljušiny Il-2/typ 3) a jedním bombardovacím (Petljakov Pe-2). 

Každý měl mít dvě letky. Vzhledem k početnímu stavu letců bylo však nezbytné 

původní plány redukovat.298 

Rozhodnutím velitele 2. letecké armády, genplk. Stěpana A. Krasovského,  

z 1. listopadu 1944 byl původní plán zredukován ze čtyř na tři pluky.299 Po následném 

přepodřízení 8. letecké armádě (došlo k němu 7. prosince 1944) její velitel,  

genpor. Vasilij Nikolajevič Ždanov, vydal 18. prosince 1944 rozkaz designovanému 

veliteli, pplk. Ludvíkovi Budínovi, aby k 25. lednu 1945 zformoval  

1. československou smíšenou leteckou divizi. Měla být složena z velitelství,  

dvou stíhacích (1. a 2.) a jednoho bitevního leteckého pluku (3.), dále měla mít 

spojovací rotu, pojízdné letecké dílny a vojenskou polní poštu.  

Myšlenka na zorganizování bombardovacího pluku byla definitivně opuštěna.300  

V rámci organizování divize se její součásti, dosud rozptýlené po Haliči, 

soustředily v Przemyślu, kde se vedle výcvikového střediska formoval 2. čs. stíhací 

letecký pluk; 1. čs. stíhací letecký pluk se tam ve dnech 5. až 9. ledna 1945 přesunul 

z Przewórska a formovaný Guljaničův 3. čs. bitevní letecký pluk již 7. prosince 1944 

ze Stubna. Avšak přednost ve výcviku dostaly 1. stíhací a 3. bitevní pluk,  

zatímco 2. stíhací pluk měl fungovat jako záložní a na frontu měl být poslán okamžitě, 

jakmile to stav jeho vycvičenosti dovolí.301  

Organizace divize byla dokončena k 25. lednu 1945. Velitelem divize zůstal 

pplk. Ludvík Budín, jeho zástupcem se stal mjr. Mikuláš Lisický a náčelníkem štábu 

mjr. Jan Klán.302 Pokud se podíváme podrobněji na 2. stíhací pluk, který nás nejvíce 

                                                           
298 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 631-632. 
299 2. čs. letecký pluk měl být zorganizován takto: 32 letounů typu La-5, tedy tři eskadrily po dvanácti 

letounech a čtyři letouny velitelství. Velitelem byl Ivan Haluzický. Velitelem 1. pluku byl ustanoven 

mjr. F. Fajtl a velitelem 3. pluku mjr. M. Guljanič. Viz DAŇKO, J.: c. d., s. 40. 
300 Tajným rozkazem zatímního velitele divize pplk. Budína z 19. prosince 1944 byl jeho dočasným 

zástupcem jmenován mjr. Trnka a náčelníkem štábu divize škpt. Klán. Velitelem 1. čs. stíhacího 

leteckého pluku zůstal škpt. Fajtl. Do čela 2. čs. stíhacího leteckého pluku byl jmenován čerstvě 

povýšený major Ivan Haluzický, jenž se osvědčil za povstání v čele praporu „opěšalých“ letců.  

Jeho zástupcem se stal npor. Josef Stehlík, který k němu přešel od Fajtlova pluku, a náčelníkem štábu 

npor. Ján Samaš. 3. čs bitevnímu leteckému pluku velel mjr. Mikuláš Guljanič. Viz RAJLICH, J., 

REŽNÁ, J.: c. d., s. 633-634. 
301 Tamtéž, s. 634-635. 
302 Co se týče dalších míst, starším šturmanem divize se stal mjr. František Rypl a inspektorem techniky 

pilotáže a teorie létání při velitelství divize kpt. Jozef Páleníček. Pobočníkem velitele divize byl  

kpt. Bartoloměj Semendák, spojovacím náčelníkem divize kpt. Teodor Šlajchart, padákovým 

náčelníkem divize npor. Ján Dulla, náčelníkem hospodářské správy npor. Eugen Grünblatt,  

starším pomocníkem náčelníka operativně zpravodajského oddělení divize škpt. Jaroslav Studený, 

pomocníky náčelníka operativně zpravodajského oddělení operační části divize por. Anton Strýček, 
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zajímá, velitelem zůstal mjr. Ivan Haluzický, zástupcem velitele pluku byl npor. Josef 

Stehlík a náčelníkem štábu pluku mjr. Lebeděv (později npor. Ján Samaš).  

Ppor. Stanislav Hlučka, jak již bylo zmíněno, byl zařazen jako zástupce velitele  

3. letky.303  

Nicméně u těchto lednových změn ppor. Hlučka nebyl přítomen. Pro urychlení 

přeškolování slovenských stíhačů, z nichž někteří neměli s moderními typy 

zkušenosti, bylo třeba dvoumístných La-5UTI, které ovšem byly nedostatkovou 

komoditou. Zpočátku vznikající divize používala dva dvoumístné La-5UTI a z nouze  

i dva dvoumístné Jaky-7, dočasně zapůjčené Sověty. Proto byl ppor. Hlučkovi  

na začátku ledna 1945 plk. Budínem předán rozkaz od velitele 8. letecké armády 

generála Ždanova (z 1. ledna 1945 šifr. N3/š.), podle kterého měl s dalšími třemi letci 

odjet pro vlastní letouny až do vzdálené Penzy do Státního leteckého závodu č. 163  

a odtud je přelétnout k divizi.304  

Ppor. Hlučka tak alespoň na nějakou dobu unikl ze všednosti neoperačních 

dnů. Na bezmála měsíc trvající a dva tisíce kilometrů dlouhou cestu vyrazil se třemi 

piloty, por. Šromem, ppor. Valouškem a ppor. Dobrovodským a se čtyřmi sovětskými 

mechaniky (Šembor, Štitkov, Kononov a Martemjanov) v třicetistupňových mrazech 

6. ledna 1945. Skupina cestovala vlakem ze Lvova přes Kyjev, Brjansk a Moskvu, 

kam po mnoha dobrodružstvích dorazila 10. ledna. Po dvou dnech pokračovali v cestě 

a v Penze, ve Státním leteckém závodě č. 163, se piloti s mechaniky hlásili  

14. ledna 1945. Osm dní trvalo, než zdejší technici odstranili četné závady na všech 

čtyřech (č. 42, 15, 17 a 52) dvoumístných La-5UTI. Proto se mezitím ubytovali  

ve městě v hotelu Gostinica No. 1 a zpátky odstartovali až 22. ledna 1945.  

Letěli trasou Penza – Razkazov – Voroněž – Kursk – Priluky – Skomorochy – Lvov – 

Przemyśl a cestou okusili pověstnou ruskou zimu v mnoha variacích,  

                                                                                                                                                                       
por. Ján Kuprowský a npor. Jaroslav Bala, divizním lékařem por. MUDr. Július Slabeycius a další.  

Viz RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 652.  
303 Další obsazení 2. pluku bylo následující: šturman pluku npor. Ladislav Jaroš, střelecký důstojník 

pluku ppor. František Loucký, velitelé letek npor. Ladislav Stašík (později kpt. Teodor Obuch),  

por. František Štička, a por. Pavel Kocfelda (3. letka), zástupci velitelů letek npor. Štefan Galbavý 

(později npor. Ladislav Stašík), ppor. Ladislav Valoušek a ppor. Stanislav Hlučka, spojovací náčelník 

pluku kpt. Josef Muroň, starší inženýr pluku npor. Ivan A. Antonov, zástupci staršího inženýra  

npor. Petr I. Pavlov a por. Vasilij M. Kornelov. Pluk se měl skládat ze tří perutí a byl vyzbrojen  

La-5FN a La-7, měl 32 pilotů, 2 příslušníky štábu a 13 příslušníků technického personálu. U 1. čs. 

stíhacího leteckého pluku zůstal velitelem mjr. František Fajtl, zástupcem velitele pluku kpt. Ĺudevít 

Koza, náčelníkem štábu pluku npor. Viktor Cvacho (po něm mjr. Trifonov). 3. čs. bitevní letecký pluk: 

velitel mjr. M. Guljanič, zástupce velitele pluku kpt. František Wágner (později kpt. Belo Kubica), 

náčelník štábu pluku škpt. Antonín Navrátil apod. Viz tamtéž, s. 653-654, DAŇKO, J.: c. d., s. 48. 
304 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 637, VALOUŠEK, L.: Cestou zpátky. Šternberk 2003, s. 306-307. 
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která jim poměrně komplikovala přesun. Proto na letiště v Przemyślu dorazili teprve 

1. února 1945, po mnoha počasím vynucených přestávkách.305  

 Netrvalo dlouho a Stanislav Hlučka se musel vydat na další cestu. S ohledem 

na nezpůsobilost letiště (únorová vlna náhlého oteplení plochu rozbahnila), nedostatek 

jiných okolních ploch i na to, že výcvik 1. a 3. pluku se již chýlil k závěru, rozhodl 

velitel 8. letecké armády přesunout divizi blíže k frontě, která se po sovětské lednové 

generální ofenzívě stále více vzdalovala západním směrem. Počínaje 20. únorem 1945 

se začala divize přesunovat z Przemyślu dále na jihozápad, do okolí Krosna, 

konkrétně na letiště Iwonicz nebo také Iwonicz-Krościenko, které se nacházelo sedm 

kilometrů jihovýchodně od něj. V důsledku zhoršeného počasí a téměř 

katastrofálnímu stavu komunikací byl přesun dokončen až 4. března.  

Zatímco 1. a 2. čs. stíhací pluk byly ubytovány ve vesnici Kroścenko, ležící za říčkou 

Wisloka, štáb divize se nacházel v Kroścenku i Iwoniczi a 3. čs. bitevní letecký pluk 

v blízkém Haczówě. Divize tak byla blízko polsko-československé hranice,  

přibližně dvacet až třicet kilometrů od Dukelského průsmyku.306  

Nicméně z pohledu Stanislava Hlučky se zdejší výcviková činnost soustředila 

především na urychlení bojové přípravy 1. čs. stíhacího a 3. bitevního pluku,  

zatímco poslední část divize, 2. čs. stíhací pluk, se zaměřil na výcvik zálohy a méně 

zkušených pilotů. S ohledem na to bylo zřejmé, že s jeho nasazením do bojů  

se bezprostředně nepočítá.307 

V dubnu byl výcvik 1. a 3. pluku u konce. Na základě rozkazu velitele 

sovětské 8. letecké armády z 6. dubna se pak oba pluky společně s velitelstvím divize 

ve dnech 7. a 11. dubna 1945 přesunuly blíže k frontové linii, na 210 kilometrů 

vzdálené letiště Katowice. Na výpomoc při přelétávání letounů si 1. pluk vyžádal  

i čtyři piloty z 2. pluku, mezi nimi také Stanislava Hlučku. Nicméně letištní plocha 

příliš nevyhovovala, a proto došlo 12. a 13. dubna 1945 k dalšímu přesunu,  

tentokrát na přífrontové polní letiště Poręba, vzdálené asi 30 kilometrů na jih  

od Katowic. Zde byla 1. čs. smíšená letecká divize již 14. dubna 1945 uvedena  

do stavu bojové pohotovosti a byla nasazená do bojů v Ostravské operaci.308 

                                                           
305 VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 61/8/5/8. Válečný deník 1. čs. stíhacího  leteckého pluku v SSSR  

(6 svazků, leden-červen 1945), RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 637, VALOUŠEK, L.: Cestou zpátky. 

Šternberk 2003, s. 312-324. 
306 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 661-663. 
307 Tamtéž, s. 663. 
308 Tamtéž, s. 665-669, VÚA-VHA, 1. ČSSLD, sign. 61/8/5/8. Válečný deník 1. čs. stíhacího  leteckého 

pluku v SSSR (6 svazků, leden-červen 1945). 
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Někteří autoři uvádí, že se Stanislav Hlučka bojů o Moravskou bránu  

také  účastnil. Opak je však pravdou. S 2. čs. stíhacím leteckým plukem,  

který měl stále spíše operačně-výcvikový charakter a dosud nedisponoval vlastními 

letouny (létal na strojích od sovětského 41. UTAP), se přesunul na letiště Balice, 

přibližně 9 kilometrů západně od Krakova. Pluk zde dokončoval výcvik,  

ale do ukončení bojů nestihl dosáhnout operačního statutu, takže ppor. Hlučka  

do úspěšných bojových akcí v závěru války nakonec nezasáhl a své válečné konto 

čtyř309 vzdušných vítězství již nerozšířil.310 

 S ohledem na další vývoj války ho to ovšem nemuselo mrzet. Jeho zklamání 

vystřídala zajisté euforie z bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa.  

Ta byla podepsána 7. května 1945 v 02.41 hodin v Remeši, kde se nacházel  

hlavní stan vrchního velitele Spojeneckých expedičních sil v Evropě, generála 

Dwighta D. Eisenhowera.311 

 V následujících dnech už nic nebránilo v postupném přesunu všech součástí 

divize na území Československa a ppor. Hlučka se mohl konečně vrátit do vlasti – 

podruhé a tentokrát definitivně. Počínaje 10. květnem 1945 se všechny tři pluky, 

nacházející se jak v Porębě, tak i v Balicích a v Miedzyrzece, začaly přesunovat  

na Němci vyklizené polní letiště Albrechtičky u Příbora.312 

V Albrechtičkách, kde se jejím příslušníkům dostalo nádherného přijetí,  

se divize zdržela jen krátce. Již 15. května 1945 začal její přesun do Prahy,  

kam její poslední pozemní sledy dorazily 22. května. Stanislav Hlučka přistál 

v Letňanech jako zástupce velitele letky 17. května 1945, kdy se v Praze  

                                                           
309 S. Hlučka ve svých životopisech a dalších zdrojích uvádí, že sestřelil celkem pět nepřátelských 

letounů. Přitom jsou prokazatelně doloženy čtyři již uvedené sestřely. V jednom z dokumentů uvedl: 

„V operačním středisku sestřelil Do 17. Postupně létá operační lety u 57., 101. a 313. perutě.“  

Po některém ze soubojů se tedy nejspíše domníval, že se mu podařilo sestřelit či poškodit také německý 

průzkumný letoun Dornier Do 17. Záznamy však o tomto mlčí a sestřel mu nebyl přiznán, pokud vůbec 

k nějakému došlo. Dalším vysvětlením může být již zmíněný souboj ze SNP z 12. října 1944. 
310 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 665. 
311 Za německou stranu dokument signovali náčelník operačního štábu OKW gen. Alfred Jodl,  

dále velitel Kriegsmarine admirál Hans-Georg von Friedeburg a gen. Hans-Jürgen Stumpff  

za Luftwaffe. Za britskou stranu ji podepsal hlavní maršál letectva Sir Arthur W. Tedder, za americkou 

vrchní velitel amerického strategického letectva, gen. Carl A. Spaatz, za sovětskou stranu náčelník 

sovětské vojenské mise, gen. Ivan Susloparov. Všechny vojenské operace měly skončit o půlnoci  

8. května 1945 německého dvojitého letního času, což odpovídá 23.00 SEČ. Pak měly zastavit 

veškerou aktivní bojovou činnost a setrvat v postaveních, která k tomu okamžiku zaujímaly.  

Viz tamtéž, s. 688-689. 
312 Tamtéž, s. 692. 
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ještě před úplným dokončením přesunu divize symbolicky zúčastnila slavnostní 

přehlídky jednotek 1. čs. armádního sboru v SSSR.313 

O dva týdny později, 1. června 1945, se pak uskutečnila v Praze-Letňanech 

slavnostní přehlídka 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR314 před prezidentem  

dr. Edvardem Benešem. Byla to první poválečná slavnostní přehlídka čs. leteckých 

jednotek na území republiky, která zároveň ukončila slavnou bojovou cestu naší 

letecké jednotky v SSSR ve druhé světové válce.315  

Nejenže Stanislav Hlučka válku přežil, ale s ohlédnutím můžeme říci,  

že se i nemalou měrou zapsal do dějin čs. letectva. Za svou válečnou činnost byl 

několikrát vyznamenán. Čtyřikrát mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 

(třikrát ho obdržel v roce 1944 a počtvrté roku 1946), dvakrát získal Československou 

medaili Za chrabrost (v roce 1943 a 1946), dále Československou medaili  

Za zásluhy I. stupně (roku 1946), Československou vojenskou pamětní medaili  

se štítky F, VB a SSSR (v roce 1944), Řád SNP I. třídy (roku 1946), britskou  

The 1939-1945 Star, Air Crew Europe Star, Defence Medal a War Medal (všechny 

čtyři v roce 1944) a v roce 1946 pak sovětskou medaili Za pobědu nad Germanijej.316 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
313 RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 692-693, VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. 
314 20. července 1945 došlo oficiálně k uvolnění 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR z operační 

podřízenosti Rudé armády (2. letecké armády genplk. Krasovského), svazek byl v plném rozsahu 

podřízen MNO Hlavnímu štábu – velitelství letectva. Rozkazem z 3. srpna 1945 byl pak útvar 

transformován na 4. leteckou divizi. S ohledem na to, že většinu jejího personálu tvořili vojáci 

slovenské národnosti, byla ještě v průběhu téhož měsíce přesunuta na Slovensko. Viz RAJLICH, J., 

REŽNÁ, J.: c. d., s. 702-704. 
315 Tamtéž, s. 693-694, DAŇKO, J.: c. d., s. 59, IRRA, M.: Československé vojenské letectvo  

1945-1950, 1. díl. Cheb 2005, s. 316. Pozn.: Mezitím, co se divize připravovala na červnovou 

přehlídku, podnikl Hlučka cestu, na kterou se po celou dobu války těšil – deset dní po svém příchodu 

do Prahy se vrátil do svého domova za svými nejbližšími. 
316 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 143-144. 
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IV. POVÁLEČNÉ OBDOBÍ (1945-2008) 

 

4. 1 Opět doma 

 

Vojáci, kteří v zahraničí bojovali za osvobození vlasti, se po pěti letech 

strávených bojem v dalekých končinách postupně navraceli do svých domovů.  

Mezi nimi byl i Stanislav Hlučka, který ze své rodné obce odcházel do neznáma  

jako dvacetiletý mladík a nyní se vracel jako podporučík s četnými vyznamenáními  

na prsou. Do Blažovic se vrátil jako první ze tří místních odbojářů317 27. května 1945. 

Místní občané mu připravili srdečné přivítání u budovy místního národního výboru.318 

I když by se mohlo zdát, že se jednalo o šťastný návrat, už se při něm neshledal  

se svým otcem Klementem Hlučkou. Po útěku syna byl vyšetřován gestapem,  

poté těžce onemocněl a zemřel 17. února 1942, tedy v době Hlučkova pobytu  

za hranicemi, aniž by se jeho touženého návratu dočkal. Z Anglie se 9. srpna 1945 

vrátil také Hlučkův strýc Josef Putna319. Na schůzi místního národního výboru,  

                                                           
317 Kromě Hlučky se zahraničního odboje zúčastnil již zmiňovaný Josef Putna. Třetím mužem byl 

Bohumil Vrba (15. září 1914 – 28. února 1983), který byl z úřední moci 1. července 1939 povolán  

do tzv. vládního vojska a 21. května 1944 byl odeslán do Itálie, kde byl jako četař velitelem 

železničního oddílu pro střežení trati v okolí Oosty. Dne 20. října 1944 přeběhl v oblasti Terstu  

do Titovy partyzánské jednotky, která potom odešla na jugoslávské území. Tady se jako příslušník  

13. úderné divize XI. sboru Národně osvobozenecké armády Jugoslávie zúčastnil bojů proti Němcům. 

Do obce se vrátil 6. června 1945. Viz VODIČKOVÁ, K.: Blažovice v letech 1938-1945 (Bakalářská 

práce), Brno, PdF MU, 2013. 
318 Z tohoto dne se dochovala celá série fotografií, dokumentující jeho příchod. Hlučku průvod uvítal 

již po příchodu do obce, kde stál jeho rodný dům. Zde se setkal také se zbývající (širší) rodinou.  

Poté se přesunul ulicí Náves na Nádražní ulici, kde se zastavil u budovy MNV. Tady si vzal hlavní 

slovo tehdejší předseda MNV Jiří Paulík, následován proslovem samotného Hlučky. Následoval přesun 

na místní hřbitov, kde Hlučka navštívil hrob svého otce. Když opomineme širší rodinu, zbyla mu jen 

nevlastní matka Marie Hlučková, která zemřela 21. června 1969. Stanislav Hlučka se po válce 

přestěhoval do Prahy. Zbylou rodinu v Blažovicích, pokud mu to zdravotní stav dovoloval, navštěvoval 

i nadále. Obec navštěvoval vždy po návratu z oslav výročí SNP, na pozvání Jiřího Ryby uskutečnil  

i několik přednášek. Viz Anežka Vodičková, bytem Blažovice, Nádražní 272; pamětnice, záznam 

učiněn 9. 8. 2014, Jiří Ryba, bytem Blažovice, Náves 36; pamětník, záznam učiněn 22. 2. 2013. 
319 Také Josef Putna byl slavnostně uvítán, tentokrát v sále Katolického domu. Ani on se při svém 

návratu neshledal se svým otcem. Navíc za jeho nepřítomnosti zemřela i jedenáctiletá dcera Josefka 

Putnová (žákyně čtvrté třídy obecné školy, i přes všechna vyšetření a očkování, které školní děti 

podstupovaly, onemocněla zánětem mozkových blan – léčba bohužel nezabrala a jmenovaná  

22. února 1941 zemřela). Mimoto byl nemile překvapen, když zjistil, že jeho manželka, dcera Marie  

a syn Josef mají z žalářování během okupace podlomené zdraví. Po srpnovém návratu do vlasti chvíli 

vykonával službu v Praze ve Kbelích, ale 31. ledna 1946 byl trvale přidělen jako zbrojíř k LP 3 v Brně. 

Opět postupoval v hodnostech a 1. prosince 1946 byl povýšen na kapitána leteckého zbrojnictva v. zál. 

V dubnu 1947 byl přeložen do skupiny důstojníků letectva z povolání s účinností od 1. ledna 1946. 

V hodnosti kapitána byl 1. června 1947 ustanoven velitelem dílen Letecké základny 3 v Brně.  

Ještě po nástupu komunistů k moci byl 1. března 1948 povýšen na štábního kapitána let. tech. Z války 

se vrátil jako člen KSČ, ale ještě v roce 1948 ze strany vystoupil, jelikož nesouhlasil s metodami 

nového režimu. V té době odevzdání komunistické legitimace bylo odvážným činem. Po politických 

změnách v roce 1948 ušel sice zatčení, byl však postižen kádrově. Nejprve byl přeložen od bojového 
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která se konala 11. února 1946, bylo rozhodnuto, aby bylo za zásluhy v odboji  

za hranicemi Stanislavu Hlučkovi i Josefu Putnovi uděleno čestné občanství.  

Oběma byly Diplomy čestného občanství předány v den výročí kapitulace německé 

armády – 9. května 1946.320 

Po válce, 1. července 1945, byl Hlučka povýšen na poručíka letectva v záloze 

a setrval ve svazku československého letectva. Zprvu působil jako řadový referent  

na Velitelství letectva Hlavního štábu v Praze a současně krátce létal na Spitfirech 

Mk.IX u 1. letky nově zřízeného Leteckého pluku 10 v Praze-Kbelích321,  

kam byl přemístěn od 2. leteckého pluku 14. srpna 1945. 1. ledna 1946 byl povýšen  

na nadporučíka letectva v záloze.322 

Dnem 1. ledna 1946323 byl zároveň přijat do služebního poměru důstojníka 

z povolání v hodnosti kapitána letectva324. Protože administrativní práce na operačním 

oddělení Ministerstva národní obrany (MNO) Hlučkovi příliš nevyhovovala  

a toužil opět létat, žádal o přeložení. Vzhledem ke svým nemalým leteckým 

zkušenostem a technickým znalostem působil od 15. června 1946 jako zkušební pilot 

a zástupce velitele zkušební letky (IV/4. skupiny) u Vědeckého leteckého ústavu325 

                                                                                                                                                                       
útvaru do vojenské školy Mokraď na Slovensku, kde školil nové vojáky a poté byl v roce 1955 

předčasně penzionován. Za činnost v zahraniční armádě obdržel Čs. válečný kříž 1939 (udělen  

1. února 1947, jeden měl již z bojů v I. světové válce – Čs. válečný kříž 1919), Čs. vojenská pamětní 

medaile se štítky F a VB (7. března 1944), Čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem (12. března 1946)  

a Čs. medaili Za zásluhy II. stupně (22. listopadu 1944). Zemřel 1. července 1968. Viz Pamětní kniha 

obce Blažovice 2001–2007, uložena u kronikářky Radmily Tužínové, s. 120-121, Školní kronika obce 

Blažovice (1938-2005), uložena v místní základní škole, s. 17-19, SOkA Brno-venkov, Pamětní kniha 

obce Blažovice 1924–1945 (1955), C-6, inv. č. 20, s. 154-155, VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – 

J. Putna, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta J. Putny. 
320 Ze stejného důvodu byl oceněn také Bohumil Vrba. Za zásluhy, kterých si získal za vzorné vedení 

obecních záležitostí, zvláště v době okupace, byl oceněn i dlouholetý starosta obce František Rozhon. 

SOkA Brno-venkov, Pamětní kniha obce Blažovice 1924–1945 (1955), C-6, inv. č. 20, s. 154-174. 
321 LP 10 byl zřízen dnem 28. října 1945 na bázi 310. čs. stíhací perutě RAF v Praze-Kbelích,  

jako součást 1. letecké divize. Dnem vzniku mu bylo přiděleno pořadové číslo 1, ale k 22. lednu 1946 

došlo ke změně: pořadové číslo 1 bylo přiděleno bývalému 1. čs. stíhacímu pluku od 4. letecké divize, 

od 28. října 1945 nesoucímu číslo 10 (LP 10 „Zvolenský“), zatímco dosavadní LP 1 od 1. letecké 

divize převzal dnem 22. ledna 1946 číslo 10. Viz IRRA, M.: c. d., s. 349-350. 
322 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 144, VÚA-

VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka, VA-CR, fond Osobné spisy (kmeňové doklady) 

vojenských osob, Stanislav Hlučka. 
323 Do stavovské skupiny důstojníků z povolání byl přeložen dle OV. č. 31/1947 str. 267 s účinností  

od 1. ledna 1946. Již 18. července 1946 byl uznán čj. 5023/dův. 1946 na návrh komise pro přijetí  

do stavovské skupiny důstojníků z povolání. Viz VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka, 

Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
324 Na kapitána letectva v záloze byl povýšen 3. srpna 1946 s účinností od 1. května 1946. Viz VÚA-

VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. 
325 Navazoval na činnost předválečného II. leteckého odboru Vojenského technického a leteckého 

ústavu v Praze-Letňanech, který pokračoval v činnosti i za okupace pod názvem „Letecko-technický 

zkušební ústav“. Po osvobození jej pod stejným názvem převzalo MNO a pravděpodobně začlenilo  

pod Vojenský vědecko-technický ústav v Praze. Dnem 15. srpna 1945 je tento VVTÚ reorganizován  
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(VLÚ) v Praze-Letňanech. Vedl si zde dobře, pomohl vyřešit několik konstrukčních 

problému u nových letadel, předával své zkušenosti mladším pilotům a 1. března 1948 

byl povýšen do hodnosti štábního kapitána letectva. Jeho zkušenýma rukama  

zde prošla celá plejáda asi třiceti typů letounů – britských, sovětských i německých – 

jimiž bylo čs. letectvo tehdy vyzbrojeno:326 „Létal jsem dopravní letouny, stíhačky, 

akrobatická letadla. Když Avia vyvinula cokoliv nového, všechno se ověřovalo u nás. 

Byl jsem i u zkoušek našich prvních vrtulníků. Tehdy jsem se dostal do Švédska. 

Vzpomínám si, že jsem zalétával nový typ akrobatického letounu, který v zatáčkách 

vynechával. Přistál jsem s ním, sešlo se asi dvacet inženýrů a nevěděli si s tím rady. 

Musel jsem znovu nahoru. Vystoupal jsem nad letiště, otočil se na záda a letěl tak. 

Když jsem přistál, tak mi říkali: „Víš, jak dlouho jsi byl na zádech?“ Jen jsem pokrčil 

rameny a oni, že prý přes půl hodiny. Pak se mám divit, že mě zlobí krční páteř,“ 

vzpomínal Stanislav Hlučka.327 

Kromě toho, že získal práci, která ho bavila, dařilo se mu i v jeho osobním 

životě. 21. prosince 1946 se oženil s Jiřinou Šretrovou328, se kterou plánoval 

                                                                                                                                                                       
na samostatný Vědecký technický ústav v Praze a Vědecký letecký ústav v Letňanech, jehož posláním 

byl vědecko-technický výzkum a vývoj v oboru letectví vojenského i civilního. 1. července 1948  

byl změněn název na Letecký výzkumný ústav. Personální složení IV/4. skupiny – zkušební letky  

k 1. listopadu 1946: OBZ a pilot u IV/4. skup.: škpt. let. v z. František Chábera;  

přednosta zkušební letky: mjr. let. Jiří Maňák; podřízený pilot: škpt. let. Jaroslav Taudy a kpt. let. v z. 

Stanislav Hlučka; I. technický důstojník: npor. let. v z. Ladislav Hejsek; II. technický důstojník:  

npor. let. v z. Juraj Poliak; vrchní ošetřovatel: prap. let. Václav Hladil; podřízený pilot: šrtm. let. Josef 

Filler, rtm. let. Vasil Djačuk, rtm. let. v z. Josef Rusňák. Viz IRRA, M.: c. d., s. 427-433. 
326 Mj. absolvoval kurz zalétávání letadel u firmy Rolls Royce v anglickém Derby a na VUT školení  

u prof. Dr. Peška o problémech a stavbě nadzvukových letadel, kde přednášeli i angličtí odborníci.  

21. října 1947 absolvoval zkoušky na ministerstvu dopravy a byl zapsán pod č. 2978 do čs. rejstříku 

letců jako pilot letadel pro veřejnou dopravu. Viz Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené 

u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451, RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008).  

In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 144, VA-CR, fond Osobné spisy (kmeňové doklady) 

vojenských osob, Stanislav Hlučka.  
327 S. Hlučka rád vzpomínal na další příhody z působení u VLÚ:„ Někdy v šestačtyřicátém nás pozvali 

na Slovensko. Jako jediný jsem měl zkoušky na letoun Ju−52, a tak jsem pilotoval.  

V Bratislavě jsme byli tři dny. Bylo tam tehdy všude spousta vína, konalo se nějaké vinobraní.  

Bylo mi jasné, že poslední den si nesmím dát ani kapku. Čekal mě totiž přelet zpátky do Prahy. Potkali 

jsme ale kluka, který sloužil u 312. perutě jako mechanik. Bylo to shledání po několika letech. 

Válečným přátelstvím se nemůže nic vyrovnat. Museli jsme mít výbornou partu, jinak to ani nešlo.  

A to včetně techniků. Piloti se na ně museli absolutně spolehnout. Říkal, že má v Bratislavě restauraci, 

a zval nás k sobě. Nemohli jsme ho odmítnout. Poseděli jsme, popovídali si. A on že nám objedná taxi 

až na letiště. Na cestu nás ještě obložil lahvemi vína. Když jsme přijížděli k Junkersu, okamžitě jsem 

vystřízlivěl. Odemkl jsem dveře, chlapi nastoupili a já odstartoval. Schválně jsem letěl v nízké výšce, 

otevřel jsem si okénko, aby mě ovíval čerstvý vzduch. Všechno naštěstí dobře dopadlo. Únava  

z alkoholu se mi vrátila, až když jsem seděl doma v Praze ve svém bytě.“ Viz DOLINA, M.: c. d., s. 51. 
328 Jiřina Šretrová pocházela z dělnické rodiny. Narodila se 14. února 1924 v Praze jako druhorozené 

dítě do rodiny Karla Šretra (22. září 1892 – 28. března 1960; zedník, zřízenec a úředník u Obce 

Pražské) a Josefy Šretrové (roz. Uhříčková, nar. 18. prosince 1891; pomocná dělnice). Starší bratr  

Karel Šretr (26. ledna 1917 – 18. května 1967) byl typografem u Středočeských tiskáren a člen KSČ. 

Mladší sestra MUDr. Miluše Trnková (roz. Šretrová, nar. 5. dubna 1927) působila jako zdravotní sestra 
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budoucnost a také rodinu. Nicméně osud tomu chtěl jinak – přišel rok 1948,  

„Vítězný únor“ a nové uspořádání poměrů v republice. Moci se chopila komunistická 

strana a řada letců volila opětovný útěk za hranice nedávno osvobozené vlasti. 

Vzhledem k tomu, že se Stanislav Hlučka v Praze oženil a dokonce s Jiřinou 

Hlučkovou očekával rodinu, tuto variantu nakonec zavrhl a rozhodl se zůstat.329  

 

4. 2 V zájmu StB 

 

Přestože se domů vrátil z východní fronty, poúnorové represe330  

proti důstojnickému sboru čs. armády se nevyhnuly ani jemu. Pro Hlučkovi začaly 

těžké časy, které byly odrazem toho, jak se stát zachoval k hrdinům,  

kteří ještě nedávno bojovali za jeho osvobození. Přitom nic nenasvědčovalo tomu,  

že by se tyto čistky měly Stanislava Hlučky také dotknout. Jedním z dokladů  

je služební hodnocení, které mu bylo vystaveno 28. prosince 1948, v den jeho zatčení: 

„Schvaluje lidově-demokratické zřízení a naše spojenectví se slovanskými státy  

pod vedením SSSR z toho důvodu, že moc a síla přešla na levici.“331 I když v této 

                                                                                                                                                                       
a později jako lékařka ve Fakultní nemocnici NVP v Praze 2. J. Šretrová navštěvovala od roku 1930  

do roku 1935 Obecnou školu ve Vršovicích a od roku 1935 do roku 1943 studovala Státní reálné 

gymnázium v Praze 13, kde 10. května 1943 složila maturitu. Od 1. června 1943 pracovala  

jako úřednice v Ústředním zdravotním úřadě v Praze 1, odkud byla jako ročník 1924 odvolána  

a od 2. ledna 1944 do 5. května 1945 totálně nasazena v Osram Telefunken v Praze 7. Po okupaci  

se 10. května 1945 opět vrátila do Ústředního zdravotního úřadu. Stanislav Hlučka uvedl, že jako 

svatební dar dostali exekuční vystěhování. Dekret dostal řádně od bytového referenta Svobody, 

pozdějšího primátora. Po dlouhých tahanicích mu byt nakonec zůstal. Protože byli oba nemajetní, 

bytové zařízení si kupovali po částech. Jiřina Hlučková ho s problémy splácela i během věznění 

manžela. Od září 1945 do února 1948 byla organizována ve straně ČSNS. V březnu 1948 vstoupila  

do KSČ a z výpovědi u Státní bezpečnosti (StB) vyplývá, že s ní podal přihlášku i Stanislav Hlučka.  

Vzhledem k jeho postoji ke komunistům to bylo spíše z nutnosti. V ÚZÚ pracovala  

do 31. března 1949, poté pracovala od 1. dubna 1949 jako sociální pracovnice na odboru zdravotnictví 

ONV 1. Dále působila od 1. března 1962 jako úřednice OÚNZ 1 a to až do 3. září 1964, odkdy byla  

do 20. června 1968 v domácnosti. Od 20. června 1968 do 30. června 1969 pracovala jako úřednice  

Čs. VTS v Praze 1 a nakonec u SPB v Praze 2. Od 1. července 1969 zůstala v domácnosti a od roku 

1973 v invalidním důchodu. Zemřela 7. srpna 2004. Viz ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – 

centrála, sign. V-5508 MV, Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, 

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
329 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 

451. 
330 První etapa politických čistek v armádě a letectvu začala bezprostředně po únoru 1948.  

Další následovala na jaře 1949, a poslední, po níž zbylo u letectva jen několik bývalých letců RAF, 

proběhla od jara 1950. Letci byli jednou z vytipovaných kategorií občanů, vyjmenovaných ve zvláštní 

směrnici StB z 10. října 1949, na něž měla být zaměřena obzvláštní pozornost bezpečnostních orgánů. 

První fází čistek bylo propuštění ze služebního poměru. Do konce dubna 1948 bylo takto propuštěno 

z armády nebo posláno na dovolenou s čekaným 27 generálů a 813 důstojníků. Viz IRRA, M.: c. d.,  

s. 153. 
331 VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka. 
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kvalifikační listině stojí, že v době únorové krize stál stranou a své stanovisko 

nevyjádřil, stupeň jeho kvalifikace byl hodnocen jako dobrý.332  

Počátkem prosince 1948 byl Stanislav Hlučka v důsledku zdravotních potíží, 

vzniklých v průběhu války, hospitalizován v pražské Ústřední vojenské nemocnici  

ve Střešovicích. Mezitím na něho 14. prosince 1948 Hlavní štáb velitelství letectva 

MNO podal trestní oznámení333 – a tak byl přímo z nemocničního lůžka odvezen  

na 5. oddělení (Obranné zpravodajství, OBZ)334 Hlavního štábu MNO,  

kde byl vyslýchán v souvislosti s prozrazeným plánem úletu do zahraničí,  

který údajně osnoval jeho nadřízený mjr. Chábera spolu s mjr. Smrčkou  

a škpt. Prokopem. Asi po šestihodinovém výslechu a vyhrožování byl Stanislav 

Hlučka odvezen zpět do ÚVN, ze které byl hned druhý den po výslechu propuštěn. 

Nedoléčen znovu začal docházet do zaměstnání v Letňanech. Za účelem výslechu 

byla k Oblastní úřadovně StB v Bartolomějské ulici předvolána také Jiřina Hlučková, 

kde s ní 16. prosince sepsali protokol a následující den k němu dodatek. Toho dne  

(17. prosince) zároveň Státní prokuratura v Praze podala návrh státnímu soudu  

na zavedení přípravného vyšetřování.335  

Stanislav Hlučka na svobodě nepobyl dlouho, protože večer 28. prosince 1948 

byl ve svém pražském bytě na Václavské 14 znovu zatčen a odvlečen  

na Oblastní úřadovnu StB v Bartolomějské ulici. Následovaly výslechy  

                                                           
332 Pravdou je, že to byl mírný pokles v hodnocení s ohledem na to, že v předchozích letech  

byla kvalifikace hodnocena na velmi dobrou. Nicméně podobná kladná hodnocení v kvalifikačních 

listinách lze najít u stovek důstojníků, jimž se propuštění stejně nakonec nevyhnulo. Mimo kvalifikační 

listinu je dalším dokladem Potvrzení o národní a státní spolehlivosti LVÚ z 21. října 1948:  

„Na kapitána Stanislava Hlučku, v ohledu státní a národní spolehlivosti, nebylo zjištěno žádných 

závad.“ Viz VÚA-VHA, fond kvalifikačních listin – S. Hlučka, Osobní spis S. Hlučky, RAJLICH, J., 

REŽNÁ, J.: c. d., s. 721. 
333 Čj. 1348/tak.let.5.1948. Na škpt. Hlučku bylo podáno pro zločin podle § 12; 2 zák. č. 50/23 Sb. 

Trestní oznámení bylo podáno mj. i na škpt. Jana Prokopa, mjr. Václava Smrčku, mjr. Františka 

Cháberu, Zdeňku Cháberovou a mjr. Josefa Flekala. Viz ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – 

centrála, sign. V-5508 MV. 
334 Prostřednictvím Obranného zpravodajství řízeného obávaným plk. Bedřichem Reicinem mělo 

komunistické vedení přehled o situaci v armádě – o náladách ve velení, ale i v útvarech a jednotkách  

čs. armády apod. 5. oddělení HŠ MNO si důkladně prověřovalo vojenské osoby, mimořádnou 

pozornost věnovalo generálům a důstojníkům, o kterých vedlo podrobnou kartotéku. Po únoru 1948 

mohlo oddělení začít naplno s „očistou“ armády od „nespolehlivých živlů“. Jinými slovy od důstojníků, 

kteří za války aktivně bojovali na západní, ale i na východní frontě. Pracovníci 5. oddělení HŠ  

se aktivně podíleli na provokacích a brutálním vyšetřování nevinných důstojníků, které tak připravovali 

na hlavní přelíčení ve vykonstruovaných procesech. Přímo se na tom podílel gen. Bedřich Reicin,  

gen. Josef Musil a plk. Richard Mysík. Viz KUDRNA, L.: Vojenské obranné zpravodajství (1945-1950): 

vývoj, organizační struktury, personální obsazení. In: Paměť a dějiny 2, 2008, č. 1, s. 79-82. 
335 Návrh podal referent pplk. Dr. Vaš a státní prokurátor Dr. Grospič v. r. Viz ABS, fond V/MV 

Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV, Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené  

u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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na tzv. „domečku“336 na Hradčanech a vyšetřovací vazba ve věznici337 státního soudu 

v Praze na Pankráci.338  

Pro pochopení důvodu jeho zatčení je třeba vysvětlit onu „protistátní činnost“, 

na které měl mít podíl. Obvinění škpt. Jan Prokop a mjr. Václav Smrčka se údajně 

měli v letních měsících roku 1948 dohodnout, že odcizeným letadlem ilegálně  

uletí do zahraničí. V rámci těchto úvah kontaktovali mjr. Josefa Flekala,  

který měl disponovat letounem. Později se hájili tím, že šlo jen o zpravodajskou hru, 

kterou prověřovali Flekala a o „pivní řeči plné šibeničního humoru“,  

kterými reagovali na dobovou atmosféru plnou nedůvěry. Jan Prokop měl naléhat  

i na manžele Cháberovy. Nicméně všichni oslovení měli účast na tomto podniku 

odmítnout. Na návrh přistoupila pouze Zdeňka Cháberová, která měla postupem času 

k souhlasu přesvědčit i manžela. Z výpovědi Jana Prokopa vyplývá, že všechny 

debaty o útěku byly vedeny „pouze kamarádsky“ a nikdo je nebral vážně.  

Že sice debaty o tomto vedli, ale výpověď v protokolu podepsal, dle jeho slov,  

pod psychickým a fyzickým nátlakem. To vypovídali i další obvinění.339  

Stejně tak Hlučka ve svých vzpomínkách na Cháberu uvedl: „Trestný čin spočíval 

v tom, že prý můj velitel chce odletět na Západ. Podotýkám, že žádný trestný čin 

spáchán nebyl a jsem přesvědčen, že se výše zmíněný ani nikdy tímto úmyslem 

nezabýval. Byl člen KSČ, nikdo nepochyboval o jeho spolehlivosti. On sám nám 

vyprávěl, že jako zpravodajec chodil po restauracích a navazoval styk u baru a jeho 

řeči byly charakteru provokačního.“340   

                                                           
336 Tento malý patrový objekt byl věznicí 5. oddělení a součástí Vojenské věznice Praha-Hradčany.  

Po únoru 1948 zde byli vězněni vesměs důstojníci čs. armády, většinou účastníci zahraničního odboje, 

surově vyšetřovaní a mučení příslušníky 5. oddělení hlavního štábu MNO. Sadismus příslušníků 

vyšetřovací skupiny R (realizační a výslechová) 5. oddělení se stal neblaze proslulým. Správce věznice, 

škpt. František Pergl, se stal synonymem pro primitivismus a neuvěřitelně brutální sadismus  

při výsleších. Zdatně mu v tom sekundovali mjr. Ludvík Turek, por. Václav Bláha či pplk. Karel 

Bohata. Celý den byl rozplánovaný do poslední minuty. Všechno směřovalo k tomu, aby byl vězeň 

fyzicky i psychicky zlomen. Viz KUDRNA, L.: Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950): vývoj, 

organizační struktury, personální obsazení. In: Paměť a dějiny 2, 2008, č. 1, s. 82. 
337 V letech 1889-1952 Věznice krajského soudu trestního v Praze XIV. s kapacitou až 3000 vězňů.  

Od roku 1949 zde bylo kromě tzv. soudní vazby i 78 cel uzavřeného vyšetřovacího oddělení krajského 

velitelství StB Praha s kapacitou až 360 osob. Od října 1952 Útvar nápravných zařízení Praha XIV. 

Ministerstva národní bezpečnosti. Na popravišti pankrácké věznice ukončila život většina odsouzených 

k trestu smrti v letech 1948-1989. Viz TOMEK, Prokop. Věznice Praha-Pankrác. [online]. [cit. 2014-

12-23]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vez/vez_vez_pha_pankrac.php. 
338 Vyšetřovací vazba v pankrácké věznici vycházela z rozkazu Státního soudu v Praze – soudce  

mjr. Dr. Sedláčka. Viz ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV, Archivní 

materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
339 ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV, fond 302 Hlavní správa Vojenské 

kontrarozvědky 1945-1954, sign. 302-394-17. 
340 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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O jejich plánovaném odletu z Letňan se měli dozvědět také pplk. v z. František 

Fárek, Jan Carboch a právě škpt. Stanislav Hlučka. Na tomto místě se dostáváme 

k roli, jakou měl sehrát v uvedeném případu. StB se evidentně zaměřila na vztah 

Hlučkových k manželům Cháberovým. Jelikož byl mjr. František Chábera Hlučkův 

nadřízený z VLÚ, často bývali v kontaktu. Právě od těchto se měli Hlučkovi  

7. listopadu 1948 o odletu dozvědět. Zmíněné datum sehrálo později roli u konečného 

rozsudku soudu.341  

Když toho dne večer Jiřina Hlučková se Zdeňkou Cháberovou přišly  

do Reprezentačního domu342, u společného stolu již spolu seděli oba manželé a podle 

všeho i neznámý muž v civilu. Z výpovědi Cháberové vyplývá, že se jednalo  

o bývalého příslušníka RAF Kosteleckého343. S tímto mužem manželé Cháberovi  

celý večer hovořili, zatímco Hlučkovi byli spíše izolovanou společností.  

Možná proto se rozhodli kolem jedenácté hodiny odejít. Kostelecký měl naléhat na to, 

aby ještě neodcházeli a pokračovali s nimi do nějakého podniku na víno.  

Hlučkovi se cítili být vzhledem ke služebnímu poměru k mjr. Cháberovi vázáni,  

a proto se s nimi rozhodli, ač neradi, pokračovat. Celá pětice se přesunula  

do vinárny „Monica“ na Charvátově ulici. Po večeři byl Chábera s Kosteleckým 

většinou u baru, což bylo na obou po chvíli znát. Mjr. Chábera byl následkem 

válečných zkušeností nervově labilní a jeho manželství nebylo zrovna šťastné.  

Když se Chábera vrátil k ostatním ke stolu, bez jakéhokoliv důvodu měl na účet 

manželky pronést několik urážlivých a nevhodných slov, po kterých všichni kromě 

Chábery opustili místnost a šli pražskými ulicemi domů.  

Bylo kolem druhé hodiny ranní, když Hlučkovi z obav z dalšího výstupu 

Chábery nabídli jeho ženě přespání u nich v bytě. Ta nabídkou nepohrdla  

a právě tehdy mělo přijít k incidentu, na který se StB během vyšetřování zaměřila, 

jelikož Zdeňka Cháberová měla v rozzlobení a opilosti u Hlučkových vyzradit 

plánovaný úlet do zahraničí. Přitom v protokolu z 16. prosince Jiřina Hlučková 

uvedla: „Nepamatuji se a mohu to odpřisáhnout, že by paní Cháberová byla hovořila 

                                                           
341 ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV. 
342 Dnes Obecní dům na náměstí Republiky v Praze. 
343 Za 2. světové války v rámci RAF působili dva muži tohoto příjmení. Jednalo se o rtm. Václava 

Kosteleckého (nar. 28. prosince 1919 v Dobré Vodě), který působil u čs. 311. bombardovací perutě 

jako radiotelegrafista – palubní střelec (Wireless Operator/Air Gunner) a LAC Vladimír Kostelecký  

(nar. 10. července 1907 v Praze), který působil u pozemního personálu 312. perutě (Electrician II).  

J. Hlučková do protokolu uvedla, že mluvil o své ženě a dětech, které měl v Anglii. Lze předpokládat, 

že se za nimi také tento muž vrátil. V Anglii zemřel právě W/O Václav Kostelecký a to v roce 2012, 

proto lze předpokládat, že tím Kosteleckým byl právě tento muž původem od Třebíče. 
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o tom, že jejího manžela svádí někdo k odletu do zahraničí. Ráno manžel odcházel 

normálně do zaměstnání a v té době paní Cháberová ještě spala. Když se probudila, 

dala jsem jí čaj a během dopoledne odešla. Rovněž během dopoledne si nepamatuji,  

že by se bylo hovořilo o tom, že pana Cháberu někdo svádí k odletu do zahraničí.  

Toto jest vše, co si pamatuji z celého dne. Rovněž si nepamatuji, že by nás  

paní Cháberová zvala k nim do bytu a zvláště že by byla svoje pozvání pronesla tento 

den. Rovněž tak můj manžel se mi o podobných rozhovorech, pokud se pamatuji, 

nezmiňoval. Stejně jsem nikdy od svého manžela neslyšela vyprávět to, že zahraniční 

letci budou propuštěni z armády. K tomu podotýkám, že manžel se mnou nikdy  

o služebních záležitostech nemluvil a i v tom případě, když jsem položila otázku,  

ku příkladu co dnes dělal, odpověděl vyhýbavě například „létal“.“ Nicméně o den 

později byl s Jiřinou Hlučkovou sepsán dodatek k protokolu. Svoji výpověď naprosto 

obrátila, vzhledem k praktikám StB a možnému psychickému nátlaku si můžeme 

domyslet možný důvod. Svá slova pozměnila v tomto smyslu: „Když jsme uložili paní 

Cháberovou do obývacího pokoje a sami jsme šli spát do ložnice, pamatuji se,  

že za chvíli přišla paní Cháberová znovu k nám do pokoje, patrně pod vlivem větší 

dávky alkoholu, který jednak z rozčílení po výtržnosti s manželem a jednak proto,  

že jsme byli v podniku, kde se tento alkohol většinou podává, s tím, že prý někdo svádí 

jejího manžela k úletu do zahraničí. Domnívala jsem se zprvu, že jde o nesmysl, 

jelikož byla opilá a po jejím odchodu se nepamatuji, zda jsme spolu s manželem  

o tomto jejím sdělení mluvili. Domnívám se, že druhý den nebo při jiné příležitosti 

jsem s manželem rozpředla debatu o Cháberovi, přičemž mi manžel zakázal,  

abych se o takovéto věci jednak nestarala, a abych o nich nikde s nikým nemluvila. 

Pamatuji se, že tehdá Cháberová mluvila něco o nějakém Honzovi344, který měl jejího 

manžela svádět, ale podrobnosti mi tehdy unikly. Pamatuji, že v souvislosti s oním 

Honzou nás paní Cháberová pozvala některý z příštích dnů do jejího bytu v Praze 2, 

Nekázanka č. 9, abychom si přišli zahrát karty. Bylo to její obvyklé pozvání  

pro známé, přičemž nebylo pravidlem tyto karty hrát, přesto, že jsme je hráli  

ve většině případech, když jsme ji navštívili. Vím, že jsme tam nebyli a domnívám se, 

že tam manžel nechtěl jít proto, že by se zde sešel s oním Honzou, se kterým nechtěl 

v důsledku výroku paní Cháberové přijít do styku, aby se tak vyhnul eventuelní 

zápletce v tomto případě. Pokud se pamatuji, manžel odsuzoval útěky některých svých 

                                                           
344 Oním Honzou byl myšlen škpt. Jan Prokop. 
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kolegů do zahraničí a říkal, že se jim diví, že tam chtějí jít někomu dělat stafáž,  

když se tam generálové perou o koryta. Není vyloučeno, že tento názor pronesl  

i tehdá, když se u nás paní Cháberová tak neopatrně zmínila o útěku Honzy s jejím 

manželem. Jelikož jsem ji nikdy nebrala tak docela vážně, zvláště pak když byla opilá, 

nevěnovala jsem již více tomuto jejímu výroku pozornost a zvláště ne z toho důvodu, 

že její manžel měl možnost odlétnouti a nepotřeboval se k tomu spolčovat s nějakým 

Honzou.“345 Vyšetřovatelé se na tento večer zaměřili i u výslechu se Zdeňkou 

Cháberovou, která se v protokolu k prozrazení manželova údajného útěku za hranice 

doznala. StB tak nejspíše dosáhla svého a výpovědi obou žen se nakonec shodovaly.  

Soud se při svém konečném rozsudku opřel také o události následujících dnů. 

Škpt. Hlučka se měl v administrativním protokolu doznat, že na druhý den zakázal své 

manželce mluvit o tom, co od Cháberové slyšela, nechtěl se do takových věcí plést. 

Asi o dva dny později si ho měl mjr. Chábera zavolat do kanceláře a zjišťovat  

si z opatrnosti, zda a do jaké míry snad jeho manželka pod vlivem alkoholu jejich 

společný plán prozradila. Když mu Hlučka o jejím prozrazení úletu řekl, Chábera měl 

na to reagovat odmítnutím, že se jedná o výmysl a jako jeho představený  

a zpravodajský důstojník jej ubezpečil, že není třeba věc nikde hlásit a vše potřebné 

zařídí sám.346 

Vzhledem k výše popsaným událostem byla proti Stanislavu Hlučkovi  

a celé skupině 20. ledna vypracována obžaloba, podle které se měl v létě 1948  

v Praze věrohodným způsobem dozvědět o chystaném zločinném podniku  

podle § 2 zák. č. 50/23 Sb.347 Trestný čin, jehož se měl dopustit jeho velitel, opominul 

                                                           
345 Ve vyšetřovacím spisu Jiřina Hlučková vzpomínala i na pozdější setkání s Cháberovou.  

K jednomu mělo dojít 4. prosince večer, kdy opět přišla do bytu Hlučkových za účelem zjištění,  

kde se nachází její manžel. Toho dne se nevrátil ze služby. Vzhledem k tomu, že byl S. Hlučka  

na vyšetření u lékaře místo v práci, sám o ničem nevěděl. O několik dní později se s Cháberovou 

setkala, kdy už byl Hlučka v nemocnici. Prozradila, že jí bylo úředně sděleno, že je na služební cestě. 

Nakonec se spolu setkali 14. prosince a to již byla Cháberová velmi nervózní a měla vyslovit 

domněnku, že na úřední cestě není, ale je nejspíše zavřený. Dodala, že si nedovede vysvětlit,  

co by mohl udělat. J. Hlučková uvedla, že po jejím odchodu za ní přišli dva neznámí pánové.  

Toho dne byla Cháberová vyslýchána na Oblastní úřadovně StB v Praze, kde měla uvést také 

podrobnosti onoho listopadového večera. V nemocnici se manželé Hlučkovi o Cháberových bavili,  

zda tušili budoucí události, můžeme se jen domnívat. Každopádně o dva dny později byla předvolána 

také Jiřina Hlučková a vyslýchán byl i Stanislav Hlučka. Viz ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – 

centrála, sign. V-5508 MV. 
346 Tamtéž, nestr. 
347 Jednalo se o zákon na ochranu republiky (č. 50/1923 Sb.), který byl vydán 6. března 1923 v reakci 

na atentát na ministra Rašína. Platil s omezeními i po roce 1945, kdy byl nahrazen neslavně proslulým 

zákonem č. 231/1948 Sb. Hlavní jádro skupiny se mělo dle § 2 zák. dopustit trestného činu přípravy 

úkladů o republiku. Obviněný mohl být za tento zločin potrestán těžkým žalářem od jednoho do pěti 

let, za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od pěti do deseti let. Stanislav Hlučka byl obviněn 

dle § 12 zák., tedy za nepřekažení nebo neoznámení trestných podniků. Druhý odstavec pak přímo 
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neodkladně oznámit věrohodným způsobem úřadu, přičemž překazit nebo oznámit 

tento čin byla jeho povinnost. Tím měl spáchat zločin nepřekažení nebo neoznámení 

trestných podniků podle § 12;2 zák. č. 50/23 Sb.348  

Zdrcující obžalobě, kterou vypracoval neblaze proslulý státní prokurátor  

pplk. just. Dr. Karel Vaš, čelila celá skupina349 před Státním soudem v Praze  

1. března 1949. Stanislav Hlučka dostal nabídku ke spolupráci, kterou odmítl,  

což nakonec mohlo sehrát určitou roli při konečném rozsudku: „Když jsem čekal  

na vstup do soudní síně, přistoupil ke mně neznámý civilista s nabídkou,  

abych „spolupracoval“, že v tom případě bych šel od soudu domů. Připadalo mně to 

jako vydírání a pak jsem byl přesvědčen, že jsem nevinen, že se mně nemůže nic stát,  

i když jsem již měl špatné zkušenosti získané jak zatčením, tak i ve vazbě.  

Nabídku jsem ovšem odmítl. A tím hlavním prokurátorem byl známej Vaš, nazýval nás 

dobrodruhy atd. Ten byl tak sprostej a arogantní, že i ten předseda soudu, plukovník 

Matoušek, ho několikrát napomínal. Byl to strašnej chlap. A dneska se nám směje. 

Žije tady v Praze a má větší důchod než my.350  

Soudu předsedal plk. just. JUDr. Otakar Matoušek. Jiřina Hlučková musela 

zaplatit nemalou částku JUDr. Karlu Richardu Čížkovi, který působil jako Hlučkův 

obhájce.351 Obžalovaný škpt. Hlučka před vyšetřujícím soudcem trval  

na své obhajobě, ve které uvedl, že případ nehlásil proto, jelikož měl Cháberu  

za spolehlivého stoupence KSČ a věc považoval „za řeči při víně“. Při hlavním 

přelíčení k tomu dodal, že nehlásil věc také z důvodu resolutního popření samotného 

mjr. Chábery, že by ho někdo k odletu sváděl. Navíc ho sám ubezpečil o tom,  

že nemusí věc nikde hlásit a vše potřebné zařídí sám. Snažil se hájit i dojmem pomsty 

                                                                                                                                                                       
uvádí, že měl-li viník zvláštní povinnost čin překazit či oznámit nebo jednal-li v úmyslu pachatele 

podporovat, je trestem těžký žalář od jednoho roku do pěti let. Viz Sbírka zákonů a nařízení státu 

československého. Praha 1923.  
348 ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV. 
349 Jednalo se o skupinu Jan Prokop a spol.: škpt. Jan Prokop, mjr. Václav Smrčka, mjr. František 

Chábera, Zděňka Cháberová, škpt. Stanislav Hlučka, mjr. Josef Flekal, pplk. v z. František Fárek,  

prap. Bohuslav Bičiště a Jan Carboch. Viz tamtéž, nestr. 
350 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). Pozn.: 

Karel Vaš zemřel 8. prosince 2012. 
351 Jednalo se o částku 7 200 Kčs. I když nešlo o advokáta ex offo, byl účet neúměrně vysoký,  

ještě když k tomu připočítáme, že v té době byla plně odkázána pouze na svůj nízký příjem,  

ze kterého splácela byt a někdy nemohla pokrýt ani to nejnutnější. O problémech splácení částky 

vypovídá i dopis z 2. prosince 1949 adresovaný likvidátoru kanceláře JUDr. Čížka – JUDr. Jindřichu 

Konrádovi. V něm Jiřina Hlučková ujišťuje, že bylo mezi ní a bývalou kanceláří JUDr. Čížka ujednáno 

splácení částky podle jejích možností. Toho dne zaslala třetí splátku (první 3. srpna, druhá 6. září 1949) 

v hodnotě 200 Kčs. Dále prosila, aby sdělení vzal na vědomí a ujišťovala, že jakmile bude mít možnost, 

pošle další částky. Viz Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského,  

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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Cháberové vůči svému manželovi, a nebral ji vážně již i pro její opilý stav,  

v němž výrok o úletu pronesla.352 

Tato obrana ovšem před soudem neobstála. Soud připustil, že se o chystaném 

úletu dozvěděl za okolností mimořádných a mohl předpokládat, že jde v opilosti 

Cháberové pouze o mstu a z tohoto důvodu ji nebrat vážně. Nicméně za dva či tři dny 

po tomto výstupu jej sám mjr. Chábera vyhledal a tázal se ho, co mluvila jeho 

manželka o úletu. Soud argumentoval tím, že z tohoto rozhovoru, který probíhal  

za zcela normálních okolností, mezi lidmi naprosto střízlivými a ve službě,  

musel škpt. Hlučka jasně usoudit, že plán, který Cháberová v hněvu a opilosti 

mimoděk prozradila, nebyl pouhým výmyslem, ale že takové rozhovory skutečně byly 

vedeny. Soud pokládal za přirozené, že mjr. Chábera se pak snažil maskovat celý 

případ a ujistil škpt. Hlučku, že vše bere na sebe a hlášení není potřebné.  

S tímto vysvětlením se podle soudu neměl Hlučka uspokojit, o odletu se dozvěděl 

nepřímo od Chábery, a byl přímo jako důstojník povinen učinit oznámení úřadu. 

„Podle přesvědčení soudu věděl totiž Hlučka z rozhlasu i tisku i ze své služby  

tu konečně i notoricky známou skutečnost, že všichni uprchlíci z řad armády po únoru 

1948 utíkají za hranice z nesouhlasu se stávajícím řádem v ČSR a úmyslu připojit  

se v zahraničí k protistátním skupinám, usilující pomocí reakčních kruhů západních 

mocností násilím zvrátiti lidově-demokratickou formu státního zřízení v ČSR,  

a že tedy o škpt. Prokop a mjr. Chábera spolčením k úletu za hranice chystají zločinný 

podnik podle § 1 zák. č. 231/48 Sb.“353  

Státní soud sice uznal Stanislava Hlučku vinným za to, že se dozvěděl  

o chystaném ilegálním úletu obžalovaných škpt. Jana Prokopa a mjr. Františka 

Chábery, tedy o chystaném zločinném podniku podle § 1 zák. č. 231/48 Sb.354  

a opominul to oznámit úřadu,355 ale podle výpovědi Cháberové až v listopadu 1948. 

Z toho důvodu soud přehodnotil obžalobu, která kvalifikovala jednání obžalovaného 

jako zločin podle § 12:2 zák. č. 50/23 Sb. z domnění, že se obžalovaný o chystaném 

úletu dozvěděl již v létě 1948. Avšak 7. listopadu 1948, kdy se o odletu Hlučka 

dozvěděl, byl již v platnosti zákon č. 231/48 Sb., a proto se soud při kvalifikaci činu 

                                                           
352 ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV. 
353 Tamtéž, nestr. 
354 Jednalo se o nechvalně proslulý zákon na ochranu lidově-demokratické republiky,  

který byl schválen, spolu se zákonem č. 232/48 Sb. o Státním soudu, 6. října 1948. V platnost vstoupil 

14. října t. r. a stal se během politických procesů mocným nástrojem v rukou komunistů. Umožňoval 

stíhat čs. občany jako „nepřátele lidově demokratického režimu“. Viz ČAPKA, F.: c. d., s. 492.  
355 ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV. 
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opřel o tento zákon. Tím spáchal obžalovaný Hlučka zločin neoznámení trestného 

činu podle § 35 zák. odst. 2. zák č. 231/48 Sb.356 a byl tímto zločinem uznán 

vinným.357 

Škpt. Stanislav Hlučka byl nakonec za „neoznámení trestného činu“,  

kromě kasace a ztráty čestných odznaků a vyznamenání, odsouzen358 k trestu těžkého 

žaláře na dobu jednoho roku, zostřenému měsíčně jedním tvrdým ložem  

a samovazbou po dobu čtrnácti dnů začátkem každého třetího měsíce trestu:  

„Při čtení rozsudku došlo k úplné frašce, poněvadž jsme byli dotazováni,  

zda žádáme písemné vyhotovení rozsudku. Samozřejmě, že jsem řekl ano,  

ale žádné jsem nedostal.“359 O několik měsíců později by za stejné „zločiny“ padaly 

nepochybně tresty ještě těžší. 

Nicméně škpt. Hlučka se prostřednictvím svého obhájce proti rozsudku 

odvolal u Nejvyššího soudu v Brně a vyžádal si dodání písemného rozsudku,  

který však neobdržel. O jeho odvolání bylo rozhodnuto v květnu 1949, ale k soudnímu 

jednání nebyl předvolán. Do Brna neodjel ani obhájce Čížek – nejspíš tušil, že by bylo 

škoda cesty a zajisté i jaký bude výsledek. Soudní jednání u vyšší instance,  

konané 19. května 1949, odvolání zamítlo a původní rozsudek jen potvrdilo.360  

                                                           
356 Jednalo se o trestný čin nepřekažení nebo neoznámení trestného činu. V odst. 1. je uvedeno,  

že kdo nepřekazí některý zločin nebo přečin uvedený v §§ 1, 2, 5, 6, 11, 14 až 16, 18, 29 a 31,  

bude potrestán, jde-li o nepřekažení zločinu, pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let,  

a jde-li o nepřekažení přečinu, pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.  

Odst. 2. uvádí, že tresty stanovenými v odstavci 1 bude potrestán, kdo se doví hodnověrným způsobem, 

že se chystá některý zločin nebo přečin tam uvedený nebo že byl spáchán některý zločin nebo přečin 

uvedený v §§ 5 až 8, 10, 11 a neoznámí to neodkladně hodnověrným způsobem bezpečnostnímu úřadu 

(orgánu). Viz Sbírka zákonů republiky Československé. Praha 1948, s. 1467. 
357 Jednalo se o rozsudek čj. Or-I-718/48-226. Výsledek: za zločin přípravy úkladů podle  

§ 2 zák. č. 50/23 Sb. dostal Jan Prokop sedm let těžkého žaláře (připočítán i přestupek porušení 

úředního tajemství), Václav Smrčka šest let, František Chábera pět let a Zdeňka Cháberová dva roky. 

Za zločin neoznámení trestných podniků podle § 12;2 zák. č. 50/23 Sb. byl Josef Flekal  

odsouzen na patnáct měsíců a Bohuslav Bičiště za přestupek porušení úředního tajemství podle  

§ 5 odst. 1. zák. č. 178/24 Sb. k trestu vězení u dozorce 2. stupně na dobu tří týdnů.  

Oproti tomu František Fárek a Jan Carboch byli zproštěni viny pro nedostatek důkazů. Viz ABS,  

fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV. 
358 Podle § 35 zák. odst. 1. zák. č. 231/48 Sb. a §§ 92, 47 v. tr. z. Podle § 127 v tr. z. se obžalovaným  

do trestu započítala i zajišťovací a vyšetřovací vazba – škpt. Hlučkovi od 28. prosince 1948 (20.30 

hodin) do 1. března 1949 (ve 14.45). Podle § 389 tr. ř. byli všichni obžalovaní povinni hradit náklady 

trestního řízení společnou rukou, každý pak zvlášť výlohy výkonu svého trestu. Viz tamtéž, nestr. 
359 Soud zamítl jako zbytečný i návrh obžalovaného škpt. Hlučky na slyšení svědka Zycha  

o podrobnostech výstupu mezi manželi Cháberovými ve vinárně „Monica“. Důvod zněl jasně:  

„…ježto vzájemnými výpověďmi obžalovaných mjr. Chábery, Cháberové a škpt. Hlučky byla tato 

okolnost takovým způsobem probrána, že k posouzení věci úplně soudu postačí“. Viz Archivní 

materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
360 Jednalo se o rozsudek sp. zn. To 11/49. Soud zamítl odvolání Jana Prokopa, Františka Chábery  

a Stanislava Hlučky, zatímco odvolání Zdeňky Cháberové částečně vyhověl a snížil její trest odnětí 

svobody na osmnáct měsíců. Viz tamtéž, nestr. 
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Že šlo o předem připravovanou akci, svědčí i dekret MNO361 z 10. února 1949, 

jímž bylo Hlučkovi oznámeno, že v jeho stavovské skupině není pro jeho osobu 

z vážných služebních důvodů „použití“ a je zproštěn koncem února 1949 výkonu 

služby; týmž dnem mu byla zastavena výplata dosavadních služebních platů.  

Dnem 1. března 1949 byl dán na dovolenou s „čekaným“ (tj. se základním platem). 

Dekret byl vydán ještě před soudem, který se v I. instanci konal 1. března 1949.362  

Svůj trest odnětí svobody si Stanislav Hlučka odpykával v plzeňské věznici  

na Borech363, kde se na oddělení zvaném „Kreml“ potkal s významnými tvářemi  

čs. armády: „Na takzvaném Kremlu364, kde byl pro politické vězně tvrdý režim,  

a kde ani bachaři nesměli s námi mluvit, tam bylo hodně generálů.  

Například Janoušek a Píka. Generál Píka byl napřed s námi na společné cele,  

ale pak vyklidili jednu celu a dali ho tam před popravou. A ta, když byla přímo  

na dvoře věznice, to jsme věděli, tak jsme my ostatní museli ležet a nesměli vstát  

a hýbat se – to nás hlídali.“365  

Věznění mělo i další následky. Protože nebyl Hlučka stále zcela doléčen 

(nevyléčený byl propuštěn z vojenské nemocnice), během svého pobytu na Pankráci  

i na Borech několikrát požadoval lékařské vyšetření a ošetření, ovšem vždy marně: 

„Na Borech vládl krutý velitel „Šafarčík“ a za podobné žádosti bylo tvrdé lůžko, 

                                                           
361 Čj. 489 dův. X./1. odděl. 1949.   
362 To znamená, že měl Hlučka či jeho manželka obdržet plat škpt. letectva do 1. března 1949,  

nic však neobdrželi. Dále jim měly dle dodatku k dekretu ze dne 16. listopadu 1949 (MNO čj. 51228 

III. odbor 1949) příslušet platy do konce května 1949 (rozsudek byl potvrzen II. instancí  

Nejvyšším soudem v Brně). Opět vyšli na prázdno. Měli tudíž u MNO pohledávku - tj. plat za 6 měsíců. 

Ušlé platy byly poukázány Státnímu soudu na náklady trestního řízení. Dále hospodářská  

správa VLÚ Letňany čj. 2828 ze 17. srpna 1950 žádala zaplacení neodevzdané letecké  

výstroje (celkem 18 099,20 Kčs), která ovšem po zatčení zůstala na letišti ve skříňce  

(podle Hlučky ji z ní někdo odcizil), ale byli ji nuceni zaplatit. Viz Archivní materiály S. Hlučky 

z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
363 Budova věznice v Plzni-Borech byla dostavěna v roce 1978. Měla hvězdicovitý tvar,  

takže celý komplex bylo možné přehlédnout z jednoho kontrolního bodu. V lednu roku 1949 převzal 

vedení trestního ústavu Plzeň-Bory sadista kpt. František Šafarčík (funkci velitele vykonával  

do srpna roku 1951). Právě o období let 1949-1952 se hovoří jako o nejhorším. Věznice byla už tehdy 

přeplněna. Jednalo se o věznici s velmi přísným režimem a na příchozí vězně odsuzované za údajné 

trestné činy proti republice se nahlíželo jako na největší zločince. Osobnosti odsuzované  

Statním soudem k vysokým trestům odnětí svobody byly nuceny také pracovat. Byly zaměstnávány 

přímo ve věznici – především draly peří (sám Hlučka na tuto povinnost nerad vzpomínal), navazovaly 

motouzy na povřísla a také pracovaly pro podnik KOH-I-NOOR. Viz BURSÍK, T.: Násilí páchané  

na politických vězních na Borech v letech 1948-1952. In: Paměť a dějiny 2, 2008, č. 4, s. 113-117.  
364 Hned na počátku roku 1949, jmenováním kpt. Šafarčíka velitelem věznice, vzniklo v borské věznici 

zcela izolované oddělení D1, které bylo označováno jako „Kreml“. Sem byli umísťováni především 

političtí a vojenští prominenti odsouzeni Státním soudem k vysokým trestům. Určitě to souviselo 

s velkým nárůstem počtu politických vězňů od počátku roku 1949 a do vězení přicházely i známé 

osobnosti z řad veřejného života nebo lidé, kterých se komunistický režim obával i ve vězení (H. Píka, 

K. Janoušek, R. Černý, S. Broj, K. Nigrin atd.). Viz tamtéž, s. 119. 
365 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 
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temnice a půst.“366 Podle jeho vzpomínek věznění na Borech přežil hlavně díky 

skvělé fyzické kondici, pro kterou byl známý jak během války, tak i po zbytek života. 

Posiloval, chodil po své malé cele a počítal si kroky, kolik kilometrů denně musí ujít, 

aby se v dobré kondici udržel i v těchto podmínkách.367  

Po dobu jeho věznění byl na Jiřinu Hlučkovou vykonáván stupňující se nátlak 

StB ke spolupráci, kterou neustále odmítala. To nezůstalo bez odezvy  

a následky perzekuce pociťovala i v zaměstnání. Posádkové velitelství MNO,  

kam byla několikrát předvolána, ji neustále nutilo, aby se vystěhovala z bytu,  

a to dokonce i mimo Prahu.368 Po dalším dopisování a vyhrožování si MNO nakonec  

u Okresního národního výboru (ONV) 2 prosadilo svoje stanovisko a manželé byli 

podle ustanovení § u 11. zák. č. 138/48 Sb. z 27. listopadu 1950 z bytu  

na Václavské 14 vystěhováni. Když se Jiřina Hlučková proti tomuto rozhodnutí 

bránila, nabízeli jí čím dál horší náhrady. Hlučkovi nakonec nebyli vystěhováni přímo 

z Prahy, jak tomu bylo u jiných letců, ale dalším domovem se pro ně stal byt 

(v poměrně dezolátním stavu a téměř neobyvatelný po příslušnících romské 

národnosti) na adrese U nových domů číslo 536 v Praze-Pankráci369- tedy nedaleko 

místa, kde byl sám Hlučka nedávno vězněný. Po uplynutí jeho trestu se sem také vrátil 

a za finanční podpory Karla Šretra si na vlastní náklady byt opravili. Bytová anabáze 

byla ukončena až 30. ledna 1957, kdy se Jiřině Hlučkové podařilo od zaměstnavatele 

(ONV 1) získat prázdný byt 1 + 1 IV. kategorie na Provaznické ulici č. 2 v Praze 1.370 

Pro Jiřinu Hlučkovou byla celá anabáze kolem zatčení manžela psychicky 

náročná. Několikrát musela měnit zaměstnání, byla vystěhována z bytu, ale nejhorší 

                                                           
366 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
367 Vladimír Hlučka, bytem Brno, Líšeňská 20; rodinný příslušník, záznam učiněn 18. 8. 2014. 
368 MNO si na byt dělalo nároky neoprávněně a nezákonně.  Byt na Václavské ulici č. 14, který Hlučka 

obýval od 8. listopadu 1946, mu nebyl přidělen vojenskou správou, tudíž se nejednalo o vojenský byt  

(jeho řádná žádost o byt byla vyřízena tehdejší Obvodní radou pro Prahu I-VII čj. 11293-33442/46-340. 

OR I.-VII. Objekt patřil Asek. spol. prům. cukrovarnickému). Viz Archivní materiály S. Hlučky 

z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
369 Na tomto místě se v Hlučkových materiálech informace rozchází. V jedné zprávě uvedl,  

že po vystěhování Jiřiny Hlučkové z bytu na Václavské ulici č. 14 se jí podařilo získat byt v dezolátním 

stavu od ONV 1 na Provaznické ulici č. 2 (nikoli v Praze-Pankráci). Avšak v pozůstalosti byl nalezen 

list s tabulkou, která obsahuje seznam jeho adres. Ta prozrazuje, že od 27. listopadu 1950 bydlel  

na pankrácké adrese U nových domů 536 a na Provaznickou ulici se přestěhoval až 30. ledna 1957. 

Práce se proto přiklání k informacím z této tabulky. Navíc mluví o bytu ve zcela dezolátním stavu  

po obyvatelích romské národnosti. Vzhledem k tomu, že se Provaznická ulice nachází u Václavského 

náměstí, tím pádem nedaleko od předchozího bydliště na Václavské 14, práce nepředpokládá,  

že by byli vystěhováni na toto místo v centru města, a které by snad bylo dříve obydlené obyvateli 

romské národnosti. Další indicií byl rozhovor s Vlastou Šiškovou, která se osobně s Hlučkovými znala 

a s Jiřinou Šretrovou navštěvovala v mládí gymnázium. Uvedla, že doopravdy na jedné z návštěv 

v bytu v Praze-Pankráci byli a je možné, že to mezi rokem 1950 a 1957 doopravdy bylo.  
370 Náklady odhadoval min. na 10 000 Kčs (bráno v měně po reformě). Viz tamtéž, nestr. 
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byl dopad na její zdravotní stav, který se i vzhledem k nedostatku finančních 

prostředků neustále zhoršoval. Po výsleších u StB a nátlakových akcích se nervově 

zhroutila. Tolik nervového vypětí bylo na jednu a samotnou ženu příliš a důsledek 

nemohl být pro Hlučkovi horší. Jiřina Hlučková byla v době zatčení manžela v šestém 

měsíci těhotenství a vinou výše popsaných útrap o nenarozené dítě přišla. Tragédií 

byla následná ztráta možnosti mít rodinu i v budoucnu. Vzhledem ke svému 

zdravotnímu postižení byla později uznána plně invalidní.371 

Z plzeňské věznice byl Hlučka propuštěn 28. prosince 1949 a z bezohledného 

zacházení si odnesl těžký zánět ledvin. Místo toho, aby byl po odpykání ročního trestu 

propuštěn domů, jak by se dalo předpokládat podle zákona, byl předán přímo na StB 

v Plzni s návrhem na odeslání do tábora nucených prací. Vzhledem ke svému 

špatnému zdravotnímu stavu se dostal do nemocnice Na Františku a po měsíčním 

pobytu na StB byl nakonec propuštěn domů. Stalo se tak teprve 30. ledna 1950.  

Ve vazbě tak neoprávněně strávil celkově jeden rok a třicet čtyři dnů.372  

 

4. 3 Plnoprávným občanem 

 

Vzhledem k tomu, že součástí trestu byla – vedle ztráty udělených 

vyznamenání – i degradace na vojína v záloze (19. května 1949), tak se Hlučka  

po propuštění z vězení pochopitelně již do armády vrátit nemohl. Naopak musel vzít 

zavděk manuální prací u pražského podniku Autorenova, kde sice začal pracovat jako 

pomocný technik, avšak na zákrok umísťovací komise MNO373 musel nastoupit  

do dílny ke svěráku – první dva roky (od 1. února 1950 do 1. října 1952) pracoval jako 

strojní zámečník.374  

                                                           
371 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
372 V jednom z rozhovorů se Stanislavem Hlučkou se objevuje informace, že mu z vězení údajně 

pomohl jeden ze sovětských velitelů, který přijel při jednom z kulatých výročí slovenského povstání  

na návštěvu a zajímal se o tehdejší piloty. Viz tamtéž, nestr., VOSTRÁ, K.: Věděli jsme, proč bojujeme. 

In: Měsíčník městské části Praha 1 17, 2008, č. 9, s. 19. 
373 MNO (umísťovací komise) tehdy zasáhlo a svým čj. 108.988/U.K. 1949 z 19. listopadu 1949  

(toto zaměstnání měl tedy zajištěno ještě před návratem z vězení) a čj. 110.340/U.K. 1950  

z 28. února 1950 dalo sice souhlas k zaměstnání, žádalo však, aby byl zaměstnán mimo Prahu  

a v dělnické profesi. „Našel jsem si práci pomocného technika, ale generál Malec, který mne sledoval, 

tam napsal, že to dělat nemůžu. Jenže já hrál s ostatními dělníky fotbal, tak mě tam nechali.  

Jen jsem nesměl do kanceláře, ačkoliv jsem měl tu průmyslovku.“ Viz Archivní materiály S. Hlučky 

z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
374 Tamtéž, nestr., RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, 

s. 145. 
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V roce 1952 se znovu projevilo nedoléčené ledvinové onemocnění.  

Byl převezen do nemocnice Na Františku se silným krvácením z ledvin,  

kde strávil šest týdnů a posléze se další téměř jeden rok léčil doma.  

Pracovní schopnost mu byla snížena o 45%. V té době byly jejich finanční poměry 

velmi špatné a všude s manželkou pociťovali následky persekuce. Po dvaceti letech 

práce a po dlouholetých funkcích u ROH a v uličním výboru byla nervově zhroucena 

a bez místa.375 

Následujících sedmnáct roků, od 1. října 1952 do 30. září 1969,  

pak nadále působil u bývalé Autorenovy, přejmenované na Státní výrobu autodílů.  

Nejdříve jako specialista na zavádění nové technologie, od prosince 1962 díky svým 

odborným znalostem a zlepšovatelským návrhům jako vedoucí technolog a nakonec 

byl od 1. dubna 1969 převeden do funkce samostatného projektanta-technologa 

v technickém rozvoji závodu. Tato jeho povýšení jsou důkazem měnící se atmosféry 

60. let. Po dobu svého pracovního nasazení podal několik velmi hodnotných 

zlepšovacích návrhů, jimiž pomohl vyřešit problém zavedení nové výroby.  

Jednu z jeho navržených technologií převzal i závod Gattwaldov, aby mohl prodat 

strojní zařízení do SSSR. Na základě těchto nespočetných úspěchů byl vyhlášen jako 

nejlepší zlepšovatel základního závodu Státních výroben autodílů Praha.376  

V červnu 1964 byl vybrán vedením provozu a schválen ZO KSČ a ROH  

ke služební cestě do SSSR. Cesta měla být uskutečněna pro získání zkušeností  

ve výrobě ventilů pro automobily, případně vybrání potřebných strojů. Stanislav 

Hlučka měl odjet zároveň s Ing. Bellmannem. Vedení podniku požádalo o vydání 

cestovních pasů. Po návratu z dovolené se Hlučka dozvěděl, že Ing. Bellmann  

již do SSSR odjel s pracovníkem ministerstva. Na osobním oddělení mu bylo sděleno, 

že žádost podniku o vydání pasu pro jeho osobu byla zamítnuta. Po tomto zjištění 

poslal odvolání na ÚV KSČ v této záležitosti, avšak odpověď nedostal. To dokládá,  

že ani v civilním životě stále neměl práva jako jiní občané státu.377  

V 60. letech se postupně začala měnit politická situace, na veřejnost začaly 

prosakovat nezákonnosti minulých let a pro nespravedlivě odsouzené z 50. let nastaly 

příznivější časy. V červnu 1964 byla s Hlučkou projednána účast na některých 

vzpomínkových akcích a po dlouhých letech se začal oficiálně objevovat  

                                                           
375 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
376 Tamtéž, nestr., RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, 

s. 145. 
377 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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na veřejnosti. V srpnu 1964 se zúčastnil velkolepých oslav u příležitosti 20. výročí 

Slovenského národního povstání378. Při této příležitosti mu 29. srpna prezident 

Československé socialistické republiky Antonín Novotný udělil pamětní medaili  

k 20. výročí SNP. Na pozvání se zúčastnil také oslav bojů k 20. výročí osvobození 

Ostravy apod. Že se stal v padesátých letech obětí poúnorového bezpráví,  

o tom se tehdy mnohoznačně mlčelo.379  

V době společenského tání přišla na řadu také otázka rehabilitace.  

23. července 1964 žádal generální vojenskou prokuraturu v Příbrami o revizi svého 

rozsudku, ale žádost byla prozatím smetena ze stolu: „Naopak mně bylo vytčeno,  

proč jim posílám článek z Mladé fronty ze dne 27. srpna 1964380, kde u příležitosti 

oslav SNP byl uveřejněn článek o mém souboji s jedenácti německými stíhači typu  

Fw 109. Odpověděl jsem, že jsem já ten článek neposlal, že ho odeslal mjr. Gálik 

z prokuratury v Praze. Odpověděli, že je to nezajímá. Domnívám se, že tímto výrokem 

byl dostatečně charakterizován postoj prokuratury v té době.“381 

Dílčímu zadostiučinění se mu dostalo o dva roky později, kdy se dočkal 

částečné rehabilitace. Ta řešila hlavně jeho přeložení do zálohy a degradaci.  

Nejdříve mu byla navrácena hodnost a 21. listopadu 1966 byl povýšen na majora 

v záloze: „Při té příležitosti mně bylo sděleno pracovníky kádrové správy MNO,  

že při šetření mého případu bylo konstatováno, že jsem byl jeden z nejušlechtilejších. 

Tímto konstatováním celá moje záležitost skončila a přes provedený výmaz trestu382 

byla žádost o rehabilitaci zamítnuta.“ S tímto rozhodnutím se nehodlal smířit  

                                                           
378 Na oslavách bylo přítomno mnoho významných hostů: prezident republiky Antonín Novotný,  

první tajemník ÚV KSSS a předseda Rady ministrů SSSR N. S. Chruščov či ministr národní obrany 

armádní gen. Bohumír Lomský. Přijel i maršál S. A. Krasovskij. Ten sdělil organizátorům oslav  

své velké přání – promluvit si s žijícími příslušníky 1. čs. samostatného stíhacího pluku. Organizátorům 

nezbylo, než urychleně sehnat příslušné adresy a rozeslat spěšné telegramy do různých míst v Čechách  

a na Moravě, neboť pozvali pouze slovenské účastníky bojů. Z původního počtu třiadvaceti letců  

se těchto oslav zúčastnilo pouze patnáct. K setkání došlo na letišti Tri Duby a maršál byl překvapen 

tím, že nemají uniformy ani vyznamenání. Vzal si všechny stranou a jeden po druhém mu museli 

vyprávět svoje poválečné osudy. Maršál se domníval, že takové perzekuce probíhaly pouze v SSSR. 

Viz KOPECKÝ, M., JAMBOR, T., KOLESA, V.: c. d., s. 181, POPELKA, J., KOLESA, V., 

HORÁKOVÁ, J.: c. d., s. 81. 
379 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 145, Archivní 

materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
380 Šlo o článek V. Šímy „Sám proti jedenácti“, uveřejněný v Mladé frontě 27. 8. 1964. 
381 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
382 Stanislav Hlučka 31. ledna 1966 žádal Vyšší vojenský soud Příbram o zahlazení trestu, který mu byl 

vyměřen 1. března 1949. Obvodní soud pro Prahu 1 se v neveřejném zasedání, konaném  

za předsednictví Josefa Kratochvíla dne 13. června 1966, usnesl podle § u 69/1, písm. c) tr. zák. 

k zahlazení jeho odsouzení rozsudkem Státního soudu z 1. března 1949. Soud zjistil, že „odsouzený  

po propuštění z výkonu trestu žil řádným životem pracujícího člověka“, a proto jeho žádosti o zahlazení 

odsouzení vyhověl (šlo o usnesení Nt 26/66). Viz tamtéž, nestr. 
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a o odčinění křivd bojoval i nadále. Na základě podnětů ze strany státních a veřejných 

činitelů a o připravovaném rehabilitačním zákonu odeslal 12. dubna 1968 do rukou 

plk. Václava Kužela žádost o soudní rehabilitaci383 a 5. července 1968 podal žádost  

o mimosoudní rehabilitaci na Rehabilitační komisi MNO v Praze.384 

Na základě stížnosti pro porušení zákona385 byly nejdříve 19. července 1968 

prezidiem Nejvyššího soudu v Praze zrušeny původní rozsudky z 1. března  

a 19. května 1949 a na základě tohoto rozhodnutí byla věc přikázána  

Vyššímu vojenskému soudu v Příbrami, aby o ní v potřebném rozsahu znovu jednal  

a došel k rozhodnutí. Nezabránila tomu ani srpnová okupace, proces rehabilitací  

ze setrvačnosti pokračoval dále.386 

Stanislav Hlučka se plné rehabilitace dočkal 12. prosince 1968,  

kdy Vyšší vojenský soud v Příbrami zrušil původní rozsudek ze dne 1. března 1949 

v plném rozsahu.387 Podle senátu bývalá obžaloba nepřinesla v přestupku  

„spolčení k úletu“ Jana Prokopa, Václava Smrčky a Františka Chábery žádný důkaz  

a „protože těmto nebylo prokázáno, že by vykonali skutek, pro který byli stíháni,  

nelze ani obžalované Flekala a Hlučky volat k odpovědnosti za to, že takovému skutku 

                                                           
383 Vyrozumění obdržel od Nejvyššího soudu Sp. zn. Tp v 183/68 dne 12. května 1968, že na základě 

jeho podání, které došlo na Nejvyšší soud 24. dubna 1968, byly vyžádány soudní spisy a jeho podnět 

byl postoupen Nejvyššímu soudu ústředím Svazu protifašistických bojovníků. Viz Archivní materiály 

S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
384 Tato žádost byla MNO evidována pod čj. 62600/3384-ZL-35 dne 11. července 1968.  

Obdržel vyjádření komise, že se budou jeho případem zabývat po vydání chystaného zákona  

o mimosoudní rehabilitaci. Viz tamtéž, nestr.  
385 Stížnost pro porušení zákona v trestní věci Jana Prokopa a spol. přijal Nejvyšší soud 19. dubna 1968 

pod Tpv 8/68. Podána byla proti rozsudku Nejvyššího soudu jako soudu odvolacího ze dne  

19. května 1949 čj. To 11/49-281. Nejvyšší soud měl být povinen na základě podaného odvolání  

se stejnou péčí přihlížet k okolnostem vhodným k usvědčení, tak i k obraně obviněného a důkazy 

pečlivě a svědomitě zkoumat. Těmito základními zásadami tehdy platného trestního pořádku  

se Nejvyšší soud neřídil. Z těchto důvodů bylo navrženo, aby prezidium vyslovilo ve smyslu  

§ 268 ods. 2 tr. por., že rozsudkem Nejvyššího soudu čj. To 11/49-281 byl v neprospěch obviněného 

Hlučky a dalších porušený zákon v ustanoveních §§ 3, 258 z. č. 119/1873 (tehdy platného),  

a aby se dále postupovalo ve smyslu §§ 269 ods. 2, 270 ods. 1 tr. por. Viz tamtéž, nestr.  
386 Jednalo se o rozsudek sp. zn. Prz 22/68. Prezidium Nejvyššího soudu, složené z předsedy  

JUDr. Otomara Bočka v. r., členů JUDr. Bohumila Řepíka, JUDr. Jaroslava Bičovského, JUDr. Dušana 

Vítka a plk. JUDr. Jána Engela, o něm rozhodlo na neveřejném zasedání, konaném v 9.00 hodin 

v budově Nejvyššího soudu v Praze. Viz tamtéž, nestr.  
387 Jednalo se o rozsudek prezidia Nejvyššího soudu v Praze čj. T 10/68. Ještě před hlavním líčením  

se v 7.30 hodin konalo neveřejné zasedání, na kterém Vyšší vojenský soud Příbram rozhodl podle  

§ 231 odst. 1 tr. ř. zastavit z důvodů § 11 odst. 1 písm. b) tr. ř. se zřetelem na ustanovení §§ 134, 136 

v tr. z. trestní stíhání S. Hlučky, jelikož bylo nepřípustné z důvodů promlčení. Veřejné hlavní líčení  

se konalo na pražském pracovišti Vyššího vojenského soudu Příbram (v budově Vojenského 

obvodového soudu Praha-Pankrác) v 8.00. Soud, složený z předsedy senátu pplk. JUDr. Svatopluka 

Vávry, soudců plk. Františka Záboje, CSc. a plk. Antonína Galuse, rozhodl o zproštění obžaloby býv. 

Státního prokurátora v Praze podle § 226 písm. a) tr. ř. Se Stanislavem Hlučkou byli toho dne zproštěni 

viny také Jan Prokop, František Chábera, Václav Smrčka a Josef Fkekal. Pro S. Hlučky nabyl rozsudek 

právoplatnosti dnem 28. prosince 1968. Všichni jmenovaní byli plně rehabilitováni podle toho roku 

schváleného zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci. Viz tamtéž, nestr.  
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nezabránili, přičemž jejich obhajoba o okolnostech, pro které neshledali důvodu 

k zásahu, je opodstatněná“. Ještě v tomtéž roce obdržel za svoji leteckou činnost  

a zásluhy o rozvoj vojenského letectva titul „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“.388 

Mimo to byl dnem 1. října 1969 opět reaktivován389 v hodnosti podplukovníka 

a po dvaceti letech mu bylo konečně umožněno vrátit se k létání.390  

S ohledem na svou jazykovou vybavenost první čtyři roky sloužil jako starší důstojník 

pro zahraniční výcvik Takticko-technických kurzů u Vyššího leteckého učiliště 

Správy letectva a vojsk PVOS Ministerstva národní obrany ve Zvolenu a další tři roky 

(od 1. září 1973 do 30. března 1976) pak jako hlavní důstojník skupiny zahraničního 

výcviku Vysoké vojenské letecké školy SNP Správy letectva a vojsk PVOS MNO 

v Košicích. Kromě jiného za tuto službu obdržel medaile Za zásluhy a obranu vlasti 

(roku 1975) a Za zásluhy o ČSLA I. stupně (v roce 1989).391 

Stanislav Hlučka se vytrvale snažil také o finanční odškodnění a získání 

náhrady za léta strávená žalářováním a podřadným zaměstnáním.392  

Mimoto v roce 1970 žádal o přidělení vhodného bytu na Posádkovém velitelství. 

                                                           
388 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 

451, RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 145. 
389 Za důstojníka z povolání v hodnosti podplukovníka s nástupem 1. října 1969 byl přijat KR MNO  

č. 0202 z 10. září 1969 na návrh rehabilitační komise MNO. Viz Archivní materiály S. Hlučky 

z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
390 V některých článcích se objevuje mylná informace o tom, že si po propuštění z armády v roce 1948 

už nikdy nezalétal. Přitom svůj poslední let si připsal na letounu L-29 v roce 1971. Viz Zpravodaj  

ONV 1, březen 1980, s. 15. 
391 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 145. 
392 10. února 1969 poslal na Správu vojenských soudů žádost (přijata pod čj. Tr 2046/69 dne  

20. února 1969) o uplatnění nároků přiměřeného odškodnění za neoprávněnou vazbu a trest podle  

§ 371, 373 trest. řádu (§ 27 zák. č. 82/68 Sb.). V žádosti uvedl, že před vzetím do vazby jako  

škpt. letectva v Letňanech byly jeho služební požitky 59 000 Kčs ročně. K tomu je třeba připočítat 

letecké přídavky (měsíčně 1 200 Kčs, tj. 14 400 Kčs ročně), odměny za zkušební lety (1 000 Kčs 

měsíčně, tj. 12 000 Kčs ročně) a potravinové lístky, tj. leteckou normu „L“, která v té době byla velmi 

výhodná, což reprezentovalo min. 4 000 Kčs měsíčně. Dle této specifikace, bez letecké normy „L“, 

činil mu čistý výdělek za cca 1 rok a 1 měsíc 92 525 Kčs (částky uvedeny v měně před reformou). 

Žádal proto, aby mu byla poskytnuta náhrada ve výši skutečných průměrných požitků zkušebního 

pilota VLÚ. Dále uplatňoval nárok na dovolenou čtyř týdnů ve výši dle uvedené relace. Dále mu nebyl 

vyplacen plat za leden až květen 1949 (bylo již uvedeno, že měl na něj nárok). Žádal tedy vyplacení 

částky 34 750 Kčs. Požadoval také částku na úhradu palmárního účtu JUDr. Karla Čížka,  

kterému byl nucen zaplatit 7 200 Kčs apod. Později žádal i uhrazení nákladů na opravu bytu  

(10 000 Kčs). 7. října 1969 mu bylo na základě žádostí poskytnuto částečné odškodnění 13 465 Kčs. 

Dalšího finančního zadostiučinění se mu dostalo až po pádu komunistického režimu.  

Mimoto v roce 1971 žádal ministra národní obrany (gen. plk. Ing. Martina Dzúra) cestou náčelníka 

letectva a vojsk PVOS o udělení výjimky, aby mu doba, kterou nedobrovolně strávil v záloze  

od 28. prosince 1949 do 30. září 1969, byla započítána jako činná služba podle článku 3, předpisu  

Fin-2-1 z ustanovení článku 51, písm. b) téhož předpisu, pro zápočet let strávených v záloze,  

podle zákona č. 88 z 12. prosince 1952 v § 6, odst. 3, a prováděcího předpisu Fin-2-1. V žádosti šlo 

v podstatě o dokončení rehabilitace a jeho postavení na roveň těm, u kterých v minulosti k deformacím 

a diskriminacím nedošlo. Viz Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, 

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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Dočkal se až o tři roky později, kdy mu byl přidělen byt v Krakovské ulici číslo 12 

v Praze.393  

Pplk. Hlučka odešel do výslužby dnem 31. března 1976. V průběhu  

dalších let však vystřídal ještě mnohá civilní zaměstnání. Od 1. května 1976  

do 30. prosince 1983 pracoval v n. p. Praga – ZKG v oddělení investic  

a od 1. února 1984 do 31. prosince 1985 v Projektovém ústavu ČKD Praha  

jako samostatný referent investiční výstavby. Od 2. ledna 1986 nastoupil  

jako samostatný odborný referent ke Státní letecké inspekci Praha, kde působil  

až do 31. prosince 1989.394 Byl to zároveň rok revolučních změn. Sametová revoluce 

vedla k pádu komunistického režimu a Stanislav Hlučka se mohl těšit na zasloužené 

plné uznání. 

I přes příkoří předešlého režimu projevoval trvalý zájem o výstavbu a rozvoj 

letectva a po listopadu 1989 se aktivně zapojil do společenského a spolkového života. 

Byl členem pracovní skupiny vedené genmjr. ing. Františkem Váňou na Generálním 

štábu pro tvorbu koncepce armády do roku 1995. Sám byl 12. dubna 1990 povýšen  

na plukovníka ve výslužbě. Po ustanovení Centrální rehabilitační komise Ministerstva 

obrany v roce 1990 se jako její člen po celou dobu jejího trvání podílel  

na rehabilitačním řízení letců protiprávně postiženým komunistickým režimem.395  

Zvláště aktivně pracoval také v obnovených občanských sdruženích.  

Po obnovení činnosti letecké stavovské organizace se ještě v tomtéž roce stal členem 

předsednictva Svazu letců ČSFR (po rozdělení státu Svaz letců ČR).  

Jako dlouholetý člen projevil značné úsilí při organizaci a vybudování  

Památníku padlým letcům 1939-1945 na Náměstí Svobody v Praze 6.  

Bohatá je i jeho společensky záslužná činnost. Uskutečnil desítky besed a přednášek 

na školách, v závodech a podílel se na odhalování mnoha pamětních desek.  

Již koncem roku 1989 byl zvolen také do předsednictva Sdružení zahraničních letců 

(jejichž zájmy do té doby zastupoval Svaz letců svobodného Československa  

se sídlem v Londýně). Po odchodu jeho předsedy genpor. Ing. Františka Fajtla  

v roce 1992 z této funkce ze zdravotních důvodů byl na jeho místo zvolen právě 

Stanislav Hlučka. Za významný podíl na boji za národní osvobození a za svou činnost 

                                                           
393 J. Pavlík ve svém článku z roku 2009 uvádí adresu Krakovská 16, nicméně v úředních dokumentech 

a korespondenci je uvedeno č. p. 12. Viz PAVLÍK, J.: Generál Hlučka odešel. In: Letectví  

a kosmonautika 85, 2009, č. 1, s. 87.  
394 Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
395 Tamtéž, nestr. 
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předsedy ve Sdružení zahraničních letců byl 8. května 1995 povýšen396  

na generálmajora ve výslužbě.397  

Podílel se na rozvoji vztahů s veteránskými organizacemi zemí NATO  

a vytrvale se angažoval ke zlepšení životních podmínek válečných veteránů:  

„Jednou za rok si na nás vzpomenou, postaví na tribunu, dají nějaké to vyznamenání, 

poplácají po ramenou, a to je tak všechno, co se od pádu komunistů změnilo,“ stěžoval 

si Stanislav Hlučka často. „Co mě nejvíc trápí, to jsou právě osudy našich rodin, 

našich manželek a dětí. My jsme byli rehabilitováni – na pokračování sice, s váháním, 

ale přece. Ale důchodů se to skoro netklo, nárok jsme měli jen na povýšení,  

na odchodné už ne. A výhody, které mají vojáci, kteří sloužili později, kdy nebyla 

válka a nic neriskovali, i za normalizace, třeba léky zadarmo, to taky pro nás neplatí. 

Ale ty naše ženy, vdovy po těch padlých ve válce – a jejich hodně – od naší vlády 

nedostaly nic. Já jsem si vzal za cíl se o tu nápravu starat, tak od roku 1990 obcházím 

ministerstva, poslance, senát – to je pořád slibování – a nic. Protože – kdo by to tam 

měl vyřídit? Bejvalí vnitráci, kontráši, estébáci – ti všichni tam ještě jsou a nepřejí 

nám. Někde se to ztratí nebo založí, oddálí, přijde jiná vláda a tak dále.  

A my umíráme a naše ženy a vdovy také… Celých čtyřicet let jsme byli úplně vyřazeni 

ze života a společnosti. Nikdo se o nás nestaral, nikdo nebral na vědomí, že jsme 

vlastně v boji za stát riskovali život a zdraví. Naopak, trestali nás za to. Snad to jednou 

historici spravedlivě zhodnotí, aby ty naše oběti vůbec k nějakému poučení byly.“398  

Po morální rehabilitaci československých zahraničních letců v roce 1991  

se dále jednalo o definitivním vyřešení finančních náležitostí veteránů a je bohužel 

nutno konstatovat, že tento proces trval našim zákonodárcům patnáct let. Nešlo přitom 

o jejich odškodnění za válečnou bojovou činnost, ale o odstranění následků deformací 

a nezákonností minulého režimu, tj. znemožnění kvalifikované pracovní činnosti,  

o křivdy a mnohdy i vězení, a dále zajištění kvalitní zdravotní péče ve stáří.  

Po několika neúspěšných pokusech k tomu došlo až přijetím zákona „Ocenění 

účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa“ č. 357/2005 Sb. 

                                                           
396 Ke jmenování do hodnosti generálmajora v. v. jej doporučila skupina bývalých výkonných letců  

2. světové války. Obdobný návrh předložil i bývalý předseda Centrální rehabilitační komise FMO 

generálmajor v. v. Jaroslav Frýbert. Viz Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené  

u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451.  
397 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 145, 

KROULÍK, J.: S genmjr. letectva v. v. Stanislavem Hlučkou o úctě k tradicím. In: Letectví  

a kosmonautika 75, 1999, č. 25-26, s. 13. 
398 VOSTRÁ, K.: c. d., s. 19, Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, 

bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
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Bohužel se toho již většina leteckých hrdinů nedočkala. Počínaje rokem 1990  

to byl právě genmjr. Stanislav Hlučka, který spolu s místopředsedou „Sdružení“  

genmjr. Aloisem Šiškou vyvíjel pro splnění tohoto neodkladného úkolu mimořádné 

úsilí. Tato jeho činnost, spolu s uznáním nesporných válečných zásluh,  

byla nejvyššími státními činiteli oceněna udělením Řádu M. R. Štefánika III. třídy, 

který mu 8. května 1991 předal prezident Václav Havel399 a 28. října 2005 přibyl  

na jeho uniformu ještě Řád T. G. Masaryka I. třídy, propůjčený za vynikající zásluhy 

o demokracii a lidská práva, slavnostně předaný na Pražském hradě400 prezidentem 

Václavem Klausem.401   

Poslední žijící muž z původní skupiny čs. stíhačů z Velké Británie,  

kteří v roce 1944 zakládali čs. letectvo na východní frontě a zároveň poslední stíhač 

žijící v Čechách, který měl na svém kontě bojové sestřely z 2. světové války,  

zemřel v noci ze 14. na 15. října 2008 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-

Střešovicích, pouhé čtyři dny před svými 89. narozeninami.402 Rozloučení probíhalo 

ve velké obřadní síni strašnického krematoria 24. října. Státního pohřbu se kromě 

rodiny, řady přátel a bývalých spolubojovníků zúčastnila i vládní delegace,  

vedená ministryní obrany Vlastou Parkanovou. S genmjr. Hlučkou se svými 

vzpomínkami rozloučili veteráni z druhé světové války a nakonec vzpomenula život  

a zásluhy tohoto muže i ministryně obrany Vlasta Parkanová, která se s ním rozloučila 

jménem armády a občanů České republiky. Zároveň mu bylo uděleno poslední 

vyznamenání, in memoriam, a to Kříž obrany státu ministra obrany. Nad Prahou 

zazněla čestná salva ze zbraní nastoupené jednotky a česká hymna ukončila státní 

pohřeb muže, který se nebál za svou vlast položit život během bojů 2. světové války 

jak ve Velké Británii, tak v  tehdejším Sovětském svazu.403  

                                                           
399 O pět let později, 4. března 1996, poslal předseda Svazu letců ČR Ing. Josef Pavlík, plk. v. v. 

Václavu Havlovi také návrh udělení Řádu Bílého lva II. třídy Stanislavu Hlučkovi a Aloisu Šiškovi. 

K tomuto u Stanislava Hlučky již nedošlo. Viz Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené  

u J. Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451. 
400 Z archivu tiskových zpráv Pražského hradu o vyznamenání Stanislava Hlučky 28. října 2005: 

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka generálmajoru Stanislavu Hlučkovi 

za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Generál Stanislav Hlučka prokázal hrdinství za druhé 

světové války jako stíhací pilot v bojích ve Velké Británii, Sovětském svazu a Slovenském národním 

povstání. Po únoru 1948 byl zatčen, vězněn a po propuštění řadu let perzekuován. Po listopadu 1989  

se významně angažoval pro rehabilitace komunistickým režimem postižených veteránů druhé světové 

války. Od roku 1992 je předsedou Sdružení zahraničních letců. Viz Prezident udělil státní 

vyznamenání. [online]. 28. 10. 2005 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.hrad.cz/cs/pro-

media/tiskove-zpravy/archiv/2931.shtml.  
401 PAVLÍK, J.: c. d., s. 87, RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 

2009, č. 1, s. 145.  
402 RAJLICH, J.: Stanislav Hlučka (1919-2008). In: Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 145. 
403 Pohřbu se zúčastnila i delegace rodné obce. Z Blažovic byl kromě rodiny přítomen starosta Vladimír 

Kuklínek, z OÚ Marta Kalábová a Petr Pleva a kronikářka Radmila Tužínová. Mezi četnými věnci  
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ZÁVĚR 

 
Od smrti Stanislava Hlučky uplynulo sedm let. Za tu dobu o jeho osobě nebyla 

sepsána souhrnná práce, přitom si jeho životní příběh pozornost zaslouží.  

Dalším cílem bylo přiblížit osudy pilota zahraničního odboje a vůbec obyčejného 

člověka v průběhu 20. století. Ve století, které do životů tehdejších obyvatel přineslo 

radosti, ale také mnoho krutostí a životních zvratů, kterých je Stanislav Hlučka 

důkazem.  

Dnes už nám o jeho životě vypovídá jen několik málo zažloutlých listů papíru, 

ukrytých očím veřejnosti v archivech a několik málo ručně psaných poznámek.  

Ale jeho odkaz stále žije. Mnoho rodinných příslušníků již není mezi námi,  

a proto některá „bílá místa“ nemohla být doplněna. Nicméně literatura a archivní 

materiály ve spojení se vzpomínkami Stanislava Hlučky a jeho pozůstalostí nám dává 

postačující obraz jeho života.   

Podle knihy Jiřího Rajlicha Esa na obloze je v počtu vzdušných vítězství 

dosažených československými stíhači na 47. místě. Za druhé světové války přitom  

na spojenecké straně sloužily stovky příslušníků československého letectva.  

Podle francouzských norem dosáhl dvou jistých sestřelů, jednoho pravděpodobného 

sestřelu a jeden letoun poškodil. Podle britských norem dosáhl 1,5 jistých sestřelů, 

jednoho pravděpodobného sestřelu a jeden letoun poškodil.404 Statistiky  

však nevyčíslí skutečnou hodnotu jeho zásluh během bojů o osvobození vlasti.  

Cílem práce nebylo podat obraz Stanislava Hlučky jako bezchybnou a pouze kladnou 

postavu dějin, avšak ve světle dostupných fakt můžeme konstatovat, že si zaslouží  

za svůj život respekt a uznání. S ostatními letci zde zanechal odkaz,  

na který by se nemělo nikdy zapomenout. A za to jemu i ostatním patří velký dík. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
od rodiny a přátel byl na čestném místě věnec od prezidenta republiky Václava Klause, po stranách 

věnce od předsedy vlády Mirka Topolánka, ministryně obrany Vlasty Parkanové, náčelníka generálního 

štábu Vlastimila Picka, České obce legionářské, Sdružení čs. zahraničních letců 1939-1945 a rodné 

obce Blažovice. Vystaveno bylo také všech dvacet osm Hlučkových vyznamenání. Viz Pamětní kniha 

obce Blažovice 2008-2012, uložena u kronikářky Radmily Tužínové, bytem Blažovice, Zbýšovská 85; 

kronikářka, s. 72, Kalábová M.: Poslední rozloučení. In: Blažovický zpravodaj, 2008, 6, s. 8. 
404 RAJLICH, J.: Esa na obloze. Praha 2004, s. 194. 
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SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY 

 

A. Prameny 

 

a) Archivní prameny 

Archiv bezpečnostních složek (ABS): 

* fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV. 

* fond 302 Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky 1945-1954, sign. 302-394-17. 

 

Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského, bytem Kovářská, 

Hřbitovní 451. 

HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 

451). 

Pamětní kniha obce Blažovice 2001-2007, uložena u kronikářky Radmily Tužínové, 

bytem Blažovice, Zbýšovská 85; kronikářka. 

Pamětní kniha obce Blažovice 2008-2012, uložena u kronikářky Radmily Tužínové, 

bytem Blažovice, Zbýšovská 85; kronikářka. 

 

Státní okresní archiv Brno-venkov (SOkA Brno-venkov): 

* Pamětní kniha obce Blažovice 1924-1945 (1955), C-6, inv. č. 20. 

 

Školní kronika obce Blažovice (1938-2005), uložena v místní základní škole. 

 

Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava (VA-CR): 

* fond Osobné spisy (kmeňové doklady) vojenských osob, Stanislav Hlučka.  

   

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv v Praze (VÚA-VHA): 

* ČsL-VB, sign. 1762/BI/2/307. Kronika 313. perutě.  

* ČsL-VB, sign. 1763/BI/1/308. No. 313 Squadron Operations Record Book. 

* ČsL-VB, sign. 427/CIII-1/1/145. Zprávy o operační činnosti 310., 312. a 313. stíhací 

perutě. 

* fond Československé letectvo-Západ, letecká karta J. Putny.  
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* fond Československé letectvo-Západ, letecká karta S. Hlučky. 

* fond kvalifikačních listin – J. Putna. 

* fond kvalifikačních listin – S. Hlučka.  

* Kartotéka příslušníků čs. armády-Západ, evidenční karta J. Putny. 

* Kartotéka příslušníků čs. armády-Západ, evidenční karta S. Hlučky. 

* NT-VB, Sb. 24, odvodní lístek S. Hlučky. 

* Osobní spis J. Putny. 

* Osobní spis S. Hlučky. 

* SSSR-X, sign. 1. ČSSLD. Válečný deník 15. – 30. 9. 1944 (přílet na Tri Duby). 

* 1. ČSSLD, sign. 57/8/1/8. Opisy válečného deníku 1. čs. slp. (5 svazků, únor-srpen 

1944) 

* 1. ČSSLD, sign. 58/8/2/8. Válečné deníky 1. čs. slp. (5  svazků, srpen-prosinec 

1944). 

* 1. ČSSLD, sign. 59/8/3/8. Příloha k válečnému deníku (přesun Teherán-Moskva, 

únor-duben 1944). 

* 1. ČSSLD, sign. 61/8/5/8. Válečný deník 1. čs. stíhacího  leteckého pluku v SSSR  

(6 svazků, leden-červen 1945). 

* 1. ČSSLD, sign. 62/8/6/8. Válečný deník 1. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 11. 8. 1945). 

* 1. ČSSLD, sign. 63/8/7/9. Válečný deník 2. peruti 1.  čs. slp v SSSR  

(15. 6. 1944 – 21. 9. 1945). 

 

b) Noviny a zákony 

 

Dfg: Vzdušné boje nad Urpínem. Obrana lidu, 16. 9. 1988, č. 182, s. 3. 

FAJTL, F.: Přepad letiště Pieštany. Hlas revoluce, 4. 11. 1972, č. 44, s. 8. 

KROUPA, K.: Aby všichni věděli, že jsme tady. Národní osvobození, 31. 8. 2000,  

č. 18, s. 1-8. 

Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Praha 1923. 

Sbírka zákonů republiky Československé. Praha 1948. 

ŠÍMA, V.: Sám proti jedenácti. Mladá fronta, 27. 8. 1964, s. 3.  

VENDL, A.: Na povstaleckém letišti. Hlas revoluce, 28. 8. 1976, č. 35, s. 8. 
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c) Vzpomínky pamětníků 

 

Anežka Vodičková, bytem Blažovice, Nádražní 272; pamětnice, záznam učiněn  

9. 8. 2014.  

Jiří Ryba, bytem Blažovice, Náves 36; pamětník, záznam učiněn 22. 2. 2013. 

Jana Štěpánková, bytem Blažovice, Jiříkovická 136; pamětnice, záznam učiněn  

5. 8. 2014. 

Ludmila Štěpánková, bytem Blažovice, Jiříkovická 136; pamětnice, záznam učiněn  

5. 8. 2014. 

Vladimír Hlučka, bytem Brno, Líšeňská 20; rodinný příslušník, záznam učiněn  

18. 8. 2014. 
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RESUMÉ 

  

Diplomová práce se zabývá životními osudy Stanislava Hlučky, blažovického 

rodáka, který roku 1940 utekl za hranice vlasti, aby bojoval po boku Spojenců proti 

hitlerovskému Německu. Po dlouhé cestě vstoupil ve Francii do čs. zahraniční 

armády. Po pádu Francie byl zařazen do služeb Královského letectva jako pilot  

313. čs. stíhací perutě. Roku 1944 byl jako dobrovolník přeložen do Sovětského svazu  

a jako příslušník 1. československého stíhacího leteckého pluku se zúčastnil bojů  

ve Slovenském národním povstání. Přestože se domů vrátil z východní fronty, 

poúnorové represe proti důstojnickému sboru čs. armády se nevyhnuly ani jemu. 

V roce 1948 byl odsouzen na jeden rok těžkého žaláře. Po listopadu 1989 se nemalou 

měrou podílel na rehabilitačním řízení letců protiprávně postižených komunistickým 

režimem. Od roku 1992 až do své smrti byl předsedou Sdružení zahraničních letců. 

V této funkci byl 8. května 1995 povýšen na generálmajora ve výslužbě.  

Zemřel v noci ze 14. na 15. října 2008 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-

Střešovicích. Práce vychází hlavně z archivních pramenů a odborné literatury. 

 

SUMMARY 

 

This master‘s thesis is focused on RAF pilot Stanislav Hlučka and describes 

the story of his life. He fled abroad to fight alongside the Allies against Nazi Germany 

in 1940 and after a long journey joined the foreign Czechoslovak army in France. 

After the fall of France he became a pilot of the No. 313 (Czechoslovak) Squadron 

RAF. He was transfered as a volunteer in the Soviet Union in 1944 and fought  

as a member of the 1st Czechoslovak Independent Fighter Air Regiment in the Soviet 

Union in the Slovak National Uprising. He was imprisoned to one year in 1948 

(although he returned home from the eastern front). Stanislav played a significant part 

in the rehabilitation management pilots unlawfully affected by the Communist régime 

after November 1989. From 1992 until his death he was a chairman of the Association 

of Foreign pilots and he was promoted to Major General in retirement in 1995.  

He died in the Central Military Hospital in Prague-Střešovice in 2008.  

Important events are put into historical context in the beginning of the chapters  

in order to understand all described facts by uninitiated reader.  
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A. Textové přílohy 

Přehled vzdušných vítězství přiznaných Stanislavu Hlučkovi v průběhu  

2. světové války:405 
 

Datum Čas Jednotka Typ a číslo letounu Místo Soupeř (jednotka)406 

27. 9. 1943 11.00 313. 
Spitfire Mk.VB    

EP447 (RY-?) 
Beauvais 

1 Fw 190A pr.  

(II./JG 26) 

8. 10. 1944 

10.30

-

11.35 

1. čsslp 

La-5FN 

výr. č. 39212124 

č. 24 

Jalná-Sv. Kríž 1/2 Fw 189A 

12. 10. 1944 

11.50

-

12.20 

1. čsslp 
La-5FN 

č. 39 
J. od Zolné 1 Bf 109G pš. 

18. 10. 1944 11.20 1. čsslp 

La-5FN 

výr. č. 39212124 

č. 24 

3 km J. od Trech 

Dubů 

1 Fw 190F  

(I./SG 77) 

 

Umístění Stanislava Hlučky mezi čs. stíhači podle počtu vzdušných vítězství:407 

Poř. č. Podle francouzských norem408 Podle britských norem 

47. 2 – 1 – 1         1,500                      -1                        -1 

 

Seznam vybraných vyznamenání a ocenění Stanislava Hlučky:  

 Kříž obrany státu ministra obrany (in memoriam 24. října 2008) 

 Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za zásluhy o demokracii a lidská práva 

(předal Václav Klaus 28. října 2005) 

 Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy (předal Václav Havel 8. května 1991) 

 čtyřikrát Československý válečný kříž 1939 (třikrát v r. 1944, jednou v r. 1946) 

 dvakrát čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (1943 a 1946) 

 československá medaile Za zásluhy I. stupně (6. března 1946) 

 Řád Slovenského národního povstání I. třídy (1. června 1946) 

 sovětská medaile Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce  

1941-1945 (27. dubna 1946) 

 Československá vojenská pamětní medaile se štítky F, VB a SSSR (1944) 

 britská The 1939–1945 Star (1944) 

                                                           
405 RAJLICH, J.: Esa na obloze. Praha 2004, s. 188-190. 
406 Poznámka: Pokud není uvedeno „pr.“ (pravděpodobný sestřel) nebo „pš.“ (poškozen), jde o jistý 

sestřel. 
407 RAJLICH, J.: Esa na obloze. Praha 2004, s. 194. 
408 Poznámka: Údaj 2 – 1 – 1 znamená dva sestřely jisté, jeden sestřel pravděpodobný a jeden letoun 

poškozený. 



 

 
 

 Air Crew Europe Star (Evropská hvězda leteckých osádek, udělena 1944) 

 Defence Medal (medaile Za obranu, udělena 1944) 

 War Medal 1939-1945 (Válečná medaile 1939-1945, udělena 1944) 

 odznak 1st Good Conduct Badge (10. července 1943) 

 francouzský Řád Čestné legie (nezn. třídy, 2005) 

 československá medaile Za vítězství (1946) 

 medaile Za zásluhy o ČSLA I. stupně (1989) 

 medaile Za zásluhy a obranu vlasti (1975)  

 medaile M. R. Štefánika I. stupně 

 Pamětní kříž věrnosti 

 Záslužný kříž ministra obrany ČR I. a II. stupně 

 Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého 

 pamětní medaile Vojenských táborů nucených prací – PTP 1948-1954 

 čestná medaile Zasloužilý bojovník proti fašismu I. stupně 

 sovětská jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce  

1941-1945 

 pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání (29. srpna 1964) 

 pamětní medaile k 30. výročí Slovenského národního povstání, květnového 

povstání čs. lidu, osvobození Československa Sovětskou armádou 

 pamětní medaile k 50. výročí Slovenského národního povstání 

 pamětní medaile I. stupně Československé obce legionářské (5. března 2008) 

 pamětní medaile 55. a 60. výročí konce II. světové války 

 Čestný pamětní odznak 50 let NATO – zlatý  

 Pamětní medaile Svazu letců České republiky v bojích 1939-1945  

a za celoživotní přínos k rozvoji československého letectva 

 Čestný odznak vojenského letce 

 čestný titul Zasloužilý vojenský letec ČSSR 

 

Vzpomínky Stanislava Hlučky na útěk do Francie:409 

 

Cestou z domu si teprve uvědomuji, že jsem se vlastně nerozloučil se svými 

drahými. Je to tak lépe, myslím si, že o mém odchodu nikdo nic neví,  

když budou vyslýcháni. Josef nasedl na nádraží do vlaku, ale místo k Brnu jel směrem 

                                                           
409 HLUČKA, S.: Vzpomínky letce (archiv Jana Zdiarského, bytem Kovářská, Hřbitovní 451). 



 

 
 

k Uherskému Brodu a já jdu pěšky na nádraží do Křenovic, kde se teprve ve vlaku 

setkáváme. Cestou se naposled dívám na rodnou vesnici. Srdce se mi sevřelo,  

zda se ještě někdy vrátím, ale není však času na nějaké rozjímání a zrychluji krok. 

Nevěděl jsem, co mě v cizině čeká. Po setkání ve vlaku ani nám nebylo moc do řeči. 

Cesta ubíhá a již vystupujeme v Uherském Brodě. V hospodě u nádraží jsme něco 

pojedli a vydali jsme se příkrým svahem Bílých Karpat. Šli jsme pěšky přes kopce  

do Trenčína. Máme štěstí, nikdo nás doma nezastavil. 

Když jsme k ránu za slabého měsíčního svitu po dramatickém převozu loďkou 

přes Drávu a několikahodinovém pochodu mezi bažinami dorazili do Subotice,  

věřili jsme, že první část naší cesty šťastně skončila. Na policejní stanici nás 

občerstvili a večer odjeli jsme do Bělehradu. Doprovázeli nás jugoslávští průvodci.  

K ránu jsme odjeli do Bělehradu. Byli jsme ubytováni v Československém 

národním domě. Velmi dobře se o nás starali, ale upozornili nás, že když půjdem ven, 

abychom byli velmi opatrní, jelikož je zde dost Němců coby páté kolony.  

V Bělehradě jsme se zdrželi několik dní. Na francouzském konsulátě  

nám vystavili pasy, to ovšem obstarali spojky a na které jsme se ještě s dalšími  

zde nashromážděnými uprchlíky vydali na cestu do Francie. Ovšemže ne přímo a nijak 

pohodlně, ale jeli jsme. Já strávil část cesty nahoře vleže pro zavazadla.  

Nijak pohodlně, ale vleže. Cestou vlakem z Bělehradu nás na různých nádražích velmi 

mile překvapilo, že se přišli s námi rozloučit zde žijící Čechoslováci. Samozřejmě,  

že nám přinesli jídlo a víno, aby nám cesta lépe ubíhala. 

Do Soluně jsme přijeli k večeru příštího dne. Prohlédli jsme si město a přístav 

se spoustou rybářských lodí. Přespali jsme v hotelu a příští den ráno vlakem odjížděli 

do Cařihradu. Cesta byla zdlouhavá a velmi únavná a slunko zde již nemilosrdně 

pražilo. Dojeli jsme však šťastně do posledního města v Evropě, kde nás překvapily 

minarety a ženské s černým závojem přes obličej. Prohlédli jsme město, přístav,  

kde byl strašný smrad z ryb. To jsem si uvědomil, proč se třeba u nás říkalo, že je tu 

smrad jako v Cařihradu. Zdrželi jsme se tu asi dva dny, abychom si odpočinuli  

na další cestu, ale i tak jsme stačili prosmejčit město s bazary atd.  

Lodí jsme přejeli Bosporskou úžinu a v první stanici jsme nasedli na orientální 

expres, kterým jsme dojeli do Ankary, odkud jsme po krátké přestávce pokračovali 

v cestě. Přejeli jsme vysoké pohoří Taurus a přes Adanu jsme dojeli až do Aleppa 

v Sýrii. Již na hranicích se o nás postaralo francouzské velení. V Aleppu jsme byli 

ubytováni ve francouzském vojenském táboře. Byli tam s námi Francouzi, Senegálci  

a domorodí vojáci. Prohlédli jsme si pro nás nezvyklé orientální město a za několik 



 

 
 

dní jsme opět seděli ve vlaku, který nás odvážel do Rayaku. Zde jsme přestoupili  

do vlaku ozubené horské dráhy a přes vysoké Libanonské pohoří, na jehož vrcholcích 

leží věčný sníh, jsme dojeli do Bejrútu. Trať měla velké stoupání, vláček jel s námi  

tak pomalu, že jsme si občas vystoupili a zrychleným krokem šli podél vlaku.  

Když jsme přijeli na nejvyšší místo, naskytl se nám nezapomenutelný uchvacující 

pohled na krásné modré Středozemní moře. Na pobřeží, hluboko pod námi, ležel cíl 

úseku naší cesty – Bejrút. V té době nazýván perla Středozemí. Svah dolů k moři  

byl tak strmý, že jsme nemohli pochopit, jak tam s námi vlak dojede,  

nemohli jsme totiž najít žádné serpentiny, když jsme se dívali dolů po trati.  

Když vlak přijel do první stanice, přepjali lokomotivu na druhý konec vlaku a sjížděli 

jsme opačným směrem dolů do další stanice. Křížem krážem jsme dojeli až na úpatí 

pohoří. V nižší poloze svahu samé plantáže pomerančovníků. 

V Bejrútě se o nás opět starali Francouzi. Byli jsme ubytováni ve velkém 

stanovém táboře, odkud jsme si často vyšli na procházku do města.  

Na jedné z hlavních ulic blízko velkého náměstí s palmami jsme se cítili jako  

na Václavském náměstí. Stojí tam totiž velký palác Baťa. Navštívili jsme také několik 

orientálských kaváren, kde domorodé ženy předváděly břišní tance. I vodní dýmku  

si mnohý z nás zkusil. Dále jsme chodili se koupat, do zahrad na pomeranče,  

jelikož skopové, které vařili domorodní vojáci, v těch vedrech pro velký zápach  

se nedal jíst. 

Asi po dvou týdnech jsme se chystali k odjezdu na poslední etapu cesty,  

do Francie. V přístavu na nás čekal velký zaoceánský parník, nesoucí hrdě na své 

přídi velký nápis „Mariette Pacha“. Tak jsem si vždycky představoval loď,  

která jezdí přes oceány. Velké tři komíny dokreslovaly imposantní rozměry ohromného 

kolosu. Po přistaveném schodišti jsme se dostali na palubu. Bylo to poprvé v mém 

životě, co jsem měl jet po moři, a to nás byla většina. Mohl jsem nechat oči na tom 

všem, co jsem na palubě viděl. Ohromné stožáry, jeřáby, záchranné motorové čluny,  

a nenasytné břicho lodi co zpolikalo nákladu. Dále nás zajímal kapitánský můstek. 

Bylo nás na lodi velmi mnoho, většinou ovšem francouzští vojáci, odjíždějící  

ze Středního východu na frontu do Francie.  

Konečně jsme vypluli. Po levé straně jsme měli stále povrch země.  

Zanedlouho jsme zakotvili v přístavu Haifa v Palestině. Z přístavu přišly ihned na loď 

spousty arabských přístavních dělníků a pustily se do práce. Jejich vedoucí stále na ně 

cosi křičel, čemuž ovšem nikdo z nás nerozuměl, ta jejich řeč připadala jako 

cikánština. Dělníci odkryli hluboké šachty vedoucí do útrob lodi a začali nakládat.  



 

 
 

Motory velkých jeřábů se rozezvučely. Pozorovali jsme, jak se na velkých navijácích 

rychle navíjí a odvíjí tlusté ocelové lano. V přístavě dělníci skládali z aut,  

která stále přijížděla, bedny, a podle jejich zevnějšku jsme ihned uhodli, co v nich je.  

Byly to samé bedny s pomeranči. Dostali jsme na ně chuť, ale nevěděli jsme, jak na to. 

Sem tam nám některý dělník z přístavu hodil na vysokou palubu několik pomerančů, 

ale to nestačilo. Některé z nich spadly stejně do vody. Přála nám však náhoda. 

Strojník, který obsluhoval jeden z jeřábů, vypočítal si to poněkud špatně a svazek 

beden, houpající se na dlouhém ocelovém laně, narazil o jeden ze stožárů.  

Bedny povolily a jejich sladký obsah se nám sypal přímo do náruče.  

Připadali jsme si jako děti, když jsme se rozběhli po palubě a do podpalubí sbírat 

velké sladké plody Palestiny. Pochutnávali jsme si na nich. Dlouho do noci  

jsme pozorovali nakládání. Kolem lodi stále kroužily malé lodičky s prodavači,  

kteří nabízeli různé zboží. Bylo to jako v mraveništi.  

Ráno, když se motory jeřábů opět zastavily a práce skončila, byla vytažena 

velká kotva a odrazili jsme od břehu. Po několika hodinách plavby jsme se konečně 

dočkali tak toužebně očekávaného okamžiku. Země se nám ztratila z dohledu.  

Teprve teď jsem si hrdě myslel, že jsme skutečně na moři, neboť plavba podél pobřeží 

z Bejrutu do Haify mi připadala jako jízda parníkem po Vltavě z Prahy do Štěchovic. 

K večeru nás překvapila první bouře a nebylo to nic příjemného.  

Pořádně to s naší velkou majestátní lodí házelo. Nemusím ani podotýkat,  

že skoro všichni krmili rybičky. Jen hrstka nás vyšla se zdravou kůží. Jídelna v té době 

zela prázdnotou, takže těch pár jsme měli v jídelně úplné hody, což nám přišlo velmi 

vhod po velmi namáhavé cestě z protektorátu. Na druhý den se na obzoru objevila 

opět země. Moře se uklidnilo a zanedlouho jsme zakotvili v Alexandrii v Egyptě. 

Nastalo opět nakládání a vykládání zboží. Z naší lodi vykládali několik set beden 

tabulového skla, odněkud z Belgie, a ihned zase na loď nakládali nepřehledné 

množství pytlů rýže a balíků vlny. V přístavu nás překvapila mohutná francouzská  

a anglická námořní flotila. Mávali jsme námořníkům na větších i menších bitevních 

lodích na pozdrav, odpovídali nám svými kulatými námořnickými čepicemi.  

Nedaleko naší lodi přistál na vodě hydroavion, prvý, který jsem kdy viděl,  

byl to krásný pohled, když se dotkl vody a jak po něm zůstával jen bílý široký pás. 

K večeru stroje jeřábů opět ztichly a dělníci opustili loď. Odrazili jsme zase od břehu. 

Celý příští den jsme strávili na palubě a pozorovali moře, a jak si kolem přídě 

pohrávají delfíni jako malé děti. Večer zase jak světélkuje moře. V dálce na horizontu 

jsme viděli do nebe vyčnívající vrchol sicilské sopky Etny. Večer jsme měli na lodi 



 

 
 

kabaretní večírek, který pro nás uspořádali francouzští vojáci a u baru jsme ochutnali 

i šampaňské.  

Příští den jsme opět zahlédli na levé straně zemi. Byly to břehy Tunisu,  

které zanedlouho opět zmizely z dohledu. Také jsme spatřili Sardinii a Korsiku  

a blížili jsme se k cíli naší cesty. Již z dálky jsme viděli francouzské pobřeží a město 

Marseille. Před příjezdem do přístavu jsme pluli kolem malého ostrůvku,  

nám všem dobře známého z románu Hrabě Monte Christo. Měli jsme jej na dosah 

ruky. Byli jsme u cíle své cesty. Vstoupili jsme na půdu Francie. 

 

Vzpomínky Stanislava Hlučky na Francii:410 

 

Byli jsme odvedení do staré pevnosti nad přístavem, kudy ještě před nedávnem 

odcházeli Čechoslováci a mezi nimi i letci do francouzské legie, kteří přišli do Francie 

ještě před vypuknutím války a kteří museli podepsat pětiletý závazek v cizinecké legii. 

I my jsme zde byli u odvodu. Tentokrát již byl přítomen i vyšší čs. důstojník 

z nedalekého tábora Agde, kde se formovala československá vojenská jednotka.  

Podle vyrytých jmen ve zdech pevnosti jsme viděli, že tudy prošlo v prošlých letech 

mnoho nešťastníků, kteří hledali útočiště v cizinecké legii.  

Asi za pět dnů jsme opouštěli město. Odjeli jsme do Agde. Byla to pro nás 

všechny velmi příjemná chvíle, když na malém agdském nádraží náš transport 

přivítala čs. vojenská kapela, která nás doprovázela až do tábora. Již cestou jsme 

viděli spousty vojáků a důstojníků v čs. vojenských stejnokrojích, ovšem jestli se tomu 

dalo říct vojenský stejnokroj.  

Splnilo se mé dávné přání. Brzy celá tato skupina odjela na letiště Mérignac 

nedaleko Bordeaux. Patřil jsem do skupiny sportovních pilotů a ostatní nám říkali 

„derviši“. Měli jsme radost již z toho, že jsme se mohli pohybovat po letišti  

mezi letouny a těšili jsme se všichni, že si budeme moci opět zalétat.  

Učili jsme se francouzsky a ve volných chvílích jsme dobrovolně chodili pomáhat 

mechanikům v hangáru. Bydleli jsme na blízké slepičí farmě, kterou jsme nazývali 

zkrátka slepičárna. Kluci, kteří byli již delší dobu ve Francii, měli také spoustu 

známých, hlavně z řad krásných francouzských děvčat, které posílaly „svým“ 

vojáčkům vhodné balíčky na přilepšenou. Měli však potíže se psaním francouzských 

dopisů, ale přišli věci na kloub. Každý uměl něco a tak dali dohromady jeden dopis, 
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který si pak prostě každý zájemce opsal a v nadpise změnil jméno děvčete. Jediná věc, 

která nás tížila, byly zprávy z fronty. S napětím jsme je každý den sledovali  

a zakreslovali jsme situaci na mapě. S hrůzou jsme pozorovali, jak se žene vpřed 

německá armáda. Zprávy byly stále špatné a nebylo známky, že Němci mohli býti ještě 

zadrženi.  

Neměli jsme se špatně, bylo tam dobré zázemí. Podobně jako ostatní 

francouzští vojáci jsme dostávali každý den v poledne půllitr vína. Všude kolem byla 

vinařská oblast, chodili jsme k sedlákovi se džbánkem pro víno. Bylo hrozně levné. 

K létání, na které jsme se všichni tolik těšili, již nedošlo. Situace na frontě  

se opět zhoršila a nadešel smutný 17. červen. Zpráva o kapitulaci Francie nás zastihla 

na polním letišti nedaleko Mérignacu. Věděli jsme, že musíme pryč z Francie.  

Když jsem přijel před pěti týdny do Francie, nemyslel jsem si, že se zde zdržím  

jen tak krátkou dobu. Z polního letiště jsme se vrátili ihned na slepičárnu  

a připravovali jsme se k odjezdu. Stojíce v sevřeném šiku, se slzami v očích jsme 

zdravili snímání naší čs. vlajky, kterou jsme zde tak hrdě hned první den příjezdu 

vztyčili. Vzali jsme ji s sebou. 

Příští den bylo na velitelství jak v úle. Na letišti přilétávala v poslední dny 

spousta letadel z hroutící se fronty. Válka ve Francii nyní již definitivně skončila, 

avšak pro nás začínala další pouť světem. Německá armáda prorážela několika směry 

na jih od Paříže a mohla nás brzy dostihnout. Plánovalo se ve skupinkách,  

jak se dostat z Francie. Odpoledne jsme opustili slepičárnu a dojeli jsme do přístavu. 

Ve městě je shon, lidé se hemží na ulicích. Přístav obléhá stovky lidí různých 

národností, které se snaží opustit Francii. 

 Nalodili jsme se konečně na malou nákladní holandskou loď. Její posádka  

se skládala z pouhých patnácti lidí včetně kapitána a jeho ženy. Nás přišlo na palubu 

skoro dvě stě padesát. V podpalubí, kam jsme ihned zalezli, bylo velmi málo místa  

pro nás všechny. Loď měla jet původně se svým nákladem do Dakaru,  

byla však zadržena, aby nás odvezla z Francie.  

Vyhledal jsem si kousek místa a přemýšlel jsem o posledních několika týdnech 

a strachoval se o zítřek. Již se setmělo a my stojíme stále ještě v přístavu. Vypluli jsme 

až ráno za svítání. V ústí řeky Gironde čekáme na nějakou prohlídku. Měli jsme 

zakázáno ukazovat se na palubě, a to nás znervózňovalo. Před polednem jsme byli 

vyrušeni ohromnou explozí v blízkosti naší loďky. Nikdo z nás nevěděl, co se vlastně 

stalo. Pokusili jsme se vystrčit hlavu z podpalubí, abychom zjistili situaci. Viděli jsme, 

jak záchranné motorové čluny se sjíždějí k jedné velké lodi, která se již potápěla. 



 

 
 

Magnetická mina, které sem Němci před několika dny naházeli, a které měly zabránit 

výjezdu lodí na moře, explodovala o bok lodi. Loď se stále víc a více nakláněla na bok 

a za necelé dvě hodiny se úplně potopila.  

Pozdě dopoledne jsme vyrazili na moře. Obloha byla krásně modrá, jen sem 

tam nějaký mráček. Francouzské pobřeží nám zmizelo z horizontu a mimo dvě malé 

lodě, které jely s námi, viděli jsme opět jenom moře. Pluli jsme stále na západ a nikdo 

z nás nevěděl kam.  

Hlad nás donutil, že jsme se podívali na obsah beden v podpalubí.  

V některých byl sýr, v jiných zase kostkový cukr. Nejvíce nás překvapila bedna 

s lahvemi šampaňského.  

Odpoledne nás překvapila bouře. Vlny byly stále větší a větší a s loďkou  

to pořádně házelo. Než jsme seběhli do podpalubí, nezůstala na nás ani nitka suchá. 

Loď se kymácela ze strany na stranu a je slyšet nárazy vln do boků lodi.  

V podpalubí je hrozný vzduch. Mnoho z nás zvrací. Jistě k tomu pomohlo to 

šampaňské. Asi po hodině se bouře poněkud uklidnila. Je to divný pocit, když horizont 

stále běhá nahoru a dolů. Voda stříká stále na palubu, nedbáme však toho,  

jen když jsme na čerstvém vzduchu. K večeru je již moře opět klidné. Sedíme dlouho 

do noci na palubě a povídáme si, co asi bude dál.  

Příští ráno vidíme podle slunce, že plujeme na východ. Nyní již víme,  

že plujeme do Anglie. Máme všichni radost.  

Po poledni je na palubě shon. Na levé straně se objevila země. Brzy se však 

ztrácí. Od námořníků se dovídáme, že to bylo Irsko. Nálada je docela jiná, na každém 

je vidět radost. Potkáváme několik našich lodí, které signalizují s naším Karananem. 

Na nich rozpoznáváme britskou vlajku. Strach z cesty do neznáma pominul.  

K večeru jsme zakotvili mezi spoustou jiných lodí v přístavu Falmouth v jihozápadní 

Anglii. Již se setmělo, když jsme vstoupili na její půdu. Ve Francii nám štěstí nepřálo, 

doufáme, že zde se konečně budeme moci zúčastnit boje proti odvěkému nepříteli 

našeho národa.  

 

Vzpomínky Stanislava Hlučky na Anglii:411 

 

První dojem z Anglie pro nás byl velmi milý. Viděli jsme totiž na každém kroku 

snahu bojovat dále, přestože Anglie zůstala nyní osamocena. Byly to mnohdy 
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maličkosti, které nám potvrzovaly náš dojem. Zatímco ve Francii jsme zřídka viděli  

na křižovatkách překážky z ostnatého drátu a protitankové překážky, překvapily nás 

ihned po vstupu do přístavu a města.  

Město bylo plné uprchlíků z Francie. Byli zde Belgičané, Poláci, Holanďané, 

Francouzi a my. Přes noc jsme zůstali v místním biografu, kde jsme se umyli, oholili, 

abychom vypadali jako lidé a ochutnali anglický čaj s mlékem a sandwiche. Děvčata  

z instituce YMCA se o nás velmi pečlivě starala. Měli jsme potíže s angličtinou,  

ale přece jsme se jen domluvili. Překvapilo nás, s jakou rychlostí se Angličané 

postarali o tu spoustu uprchlíků z Francie. Byla to pro ně věc jen několika hodin.  

Již příští odpoledne odjížděla naše skupina z obou lodí zvláštním vlakem do campu 

nedaleko Liverpoolu. Cesta vedla přes Plymouth, Exeter, Birmingham. Na mnohých 

nádražích jsme byli pohoštěni. Přinesli nám cigarety, ovoce, zákusky a jiné věci. 

Přijali nás opravdu přátelsky. 

To, po čem jsme my všichni toužili, se nám mílovými kroky uskutečňovalo. 

Angličané nás nenechali zahálet. Asi za pět dnů jsme opustili stanový tábor v Haydock 

Parku u Liverpoolu a odjeli jsme na velkou leteckou bázi Royal Air Force nedaleko 

Birminghamu. Sem přijeli za námi též opozdilci z Francie, byli to většinou frontoví 

bojovníci, kteří po zhroucení fronty odletěli na jih Francie, odkud se svými letouny 

přeleteli přes Středozemní moře do Afriky a lodí se dostali z Casablanky do Anglie. 

Brzy jsme zaměnili francouzskou leteckou uniformu za anglickou. Pro další výcvik 

bylo nutné osvojiti si jazyk, a proto jsme pilně navštěvovali hodiny angličtiny. 

Zvykli jsme si již anglickému životu a anglické stravě. Líbila se nám anglická 

snídaně. Chutnala nám opékaná slanina s vajíčky, kterou předcházel buď porridge, 

nebo ovoce. Poté chléb s máslem, marmeládou z pomerančových kůrek a čaj 

s mlékem. Hned za několik dnů po příjezdu do Anglie jsme si říkali, že dá-li Bůh  

a vrátíme se domů, chtěli bychom, aby se naše celodenní jídlo skládalo z anglické 

snídaně, českého oběda a francouzské večeře. 

Něčím novým a pro nás nezvyklým byla též anglická děvčata v uniformě.  

Byla zařazena jak u pozemní armády, tak u letectva a námořnictva. Viděli jsme,  

jak velkou úlohu měla tato děvčata ve válce. Nejen že byla zaměstnána v kancelářích, 

operačních síních a jídelnách, ale konala též práce jako šoférky, letečtí mechanici,  

a co nás překvapilo nejvíce, obsluhovala též baterie protiletadlového dělostřelectva. 

Též bylo mnoho děvčat-pilotek. Ačkoliv se nezúčastňovala operačního létání, konala 

přece jen velmi užitečnou práci: přelétávala letouny z továren na letiště. 



 

 
 

Operační piloti squadrony (pozn.: vzpomínky se týkají již 313. peruti) byla 

veselá společnost a připadali jsme si jako jedna velká rodina. Ve volných chvílích 

jsme často sedávali pohromadě v pilotní místnosti na letišti. Na stěně nad krbem visel 

obraz anglického krále s královnou a pod ním velký znak squdrony. Na protější stěně 

mezi okny byla zavěšena velká černá tabule s rozdělením služby pilotů.  

Napravo od krbu byla vyvěšena velká slepená mapa našeho sektoru s průlivem  

La Manche a pobřežím severní Francie. Mimoto byly zavěšeny modely nepřátelských 

letounů a pro rozptýlení byly stěny pilotky koldokola polepeny obrázky krásných žen, 

mnoho z nich tak, jak je Bůh stvořil. Ty obrázky jsme vystřihovali z anglických 

obrázkových magazínů. Každý z pilotů tam měl svoji královnu, kterou zbožňoval,  

aniž znal, kdo dotyčná kráska je. 

Konečně jsem seděl ve svý mašině. Letecký souboje mi někdy připomínaly 

rojení včel. Ve vzduchu byly někdy desítky letounů. Člověk musel dávat pozor,  

aby se s někým nesrazil. Někdy bylo nahoře pořádně horko. Ten šátek, který jsme 

nosili na krku, to nebyla žádná frajeřina. To byla nutnost, abychom si o svetr 

nerozedřeli krk, když jsme pořád kroutili hlavou a pozorovali, aby nás nedostal nějaký 

bandita. Nejhorší to bylo při útocích na letiště a přístavy. Němci měli silnou 

protivzdušnou obranu. Třeba Brest. To byl přístav s ponorkovou základnou.  

Všude opevnění, střílel po nás snad každý keř. Často jsme tam lítali jako doprovod 

bombardérů, s těmi jsme chodili přímo do středu ohně. Tam byly velký ztráty.  

Dostat se z toho pekla, to bylo skoro vždycky víc štěstí než umění.  

V hotovosti je to vlastně nejhorší – čekání, než je vyhlášen poplach nebo start 

k operačnímu letu, každý má navlečenou plovací vestu a do velkého hovoru nikomu 

nebylo. Hlavně podle toho jaký úkol byl očekáván. Na letišti je poměrně také klid,  

jen mechanici čekají u svých strojů a skupinky mechaniků ošetřují porouchané 

letouny. Ze své nečinnosti jsem byl vypuštěn signálem ke startu. Operační důstojník 

předává hrubý nástin letu. 

Běžíme rychle ke svým letounům. Mechanici již nahodili motory letounů, 

rychle připnout padák a usednout do kabiny, mechanik ještě pomáhá s pásy.  

První vyjíždí velitel a my se rychle řadíme za velitele a v mžiku startujeme.  

Velitel hlásí operační síni, že jsme ve vzduchu. Operační síň předává kurz  

na nepřátelské letouny a po malé chvilce přelétáváme pobřeží a nabíráme výšku – 

otevřít kyslík, rozsvítit zaměřovač a odjistit zbraně. Letíme proti slunci a výškoměr 

ukazuje již 14 000 stop. Asi v polovině Kanálu operační síň upravuje kurz, výšku 

banditů a počet, je to prostor nad Cherbourgem, točíme mírně vpravo,  



 

 
 

abychom se dostali do sluníčka a opět stáčíme vlevo a již nás přivítala palba 

pobřežního protiletadlového dělostřelectva. Vedoucí hlásí operační síni,  

že jsme v prostoru. Operační síň žádá, abychom několik minut zůstali v prostoru. 

Bandité zřejmě odletěli. Velitel točí nad moře a chystá se zaútočit na náhradní cíl, 

abychom nevyšli na prázdno. Protiletadlová palba sílí, měníme výšku a vedoucí určuje 

útok na letiště vzdálené několik kilometrů od města. Přecházíme do letu střemhlav. 

Rychlost rapidně stoupá a letištní plocha se rychle přibližuje. Slunce máme v zádech. 

Výškoměr ukazuje již jen pouhých 1 500 stop a letištní plochu již máme těsně před 

sebou. Každý si vybírá nějaký cíl – cisterna, letouny a již pálíme, vyšlehl velký 

plamen, zřejmě cisterna, kropíme letouny, ale rovněž obrana letiště nezahálí a pálí 

jako zběsilá a červené čáry z kulometů létají kolem nás, přelétáme těsně při zemi  

a točíme na moře, ještě stačím přehlédnout letiště a vidím, jak z letiště stoupají sloupy 

černého dýmu. Přelétám skalnaté pobřeží a již jsme těsně nad vodou.  

Německé pobřežní baterie nám ještě posílají pozdravy na rozloučenou,  

střely však naštěstí dopadají kolem nás do vody a po několika vteřinách jsme z jejich 

dosahu. Tentokrát se to obešlo beze ztráty, jen nějaká dírka na letounech, zase jeden 

ze šťastných návratů, zda štěstěna při nás vydrží, vždyť je teprve začátek a kdy bude 

konce?  

Tak to pokračovalo den ze dne. Doprovody lehkých bombardovacích letounů, 

které útočily na přístavy, letiště, seřaďovací nádraží, továrny atd. 

Přes tisíc těžkých bombardérů nad Kolínem nad Rýnem… 2000 tun bomb  

na jediný cíl za jednu noc… takové byly titulky v anglických novinách.  

Německo pocítilo drtivou sílu britského Královského letectva. Onoho rána,  

ještě za tmy, nastoupila naše stíhací squadrona do pohotovostí. Přes letiště se ještě 

vraceli někteří opozdilci z náletu. Operační síň dala veliteli rozkaz ke startu. 

S rozsvícenými polohovými světly jsme odstartovali. Měli jsme za úkol hlídkovat  

nad mořem mezi holandským pobřežím a Anglií, neboť se počítalo s tím,  

že některá posádka z tak ohromného náletu byla nucena přistáti na vodu.  

Startovali jsme s vědomím, že v našich rukou je záchrana. Letěli jsme v roztažených 

čtveřicích jen několik málo metrů nad mořem. Nalevo od nás jsme zahlédli 

hydroavion, letící nad mořem se stejným účelem. Napravo od nás letěly další 

squadrony Spitfirů. Moře, které se zdálo klidné, bylo hlídáno kilometr za kilometrem. 

Nic nám nemůže a nesmí uniknout.  

Dostali jsme se až k holandským ostrovům a podél pobřeží letíme až k Ostende, 

odkud se vracíme zpět do Anglie. V radiu je slyšet, jak někdo hlásí operační síni pozici 



 

 
 

posádky, která je v pořádku na svém gumovém člunu. Operační síň zařizuje ihned 

další pro její záchranu. 

Naše squadrona neměla štěstí. Nenašli jsme nic, ale úkol náš jsme splnili 

s největší možnou poctivostí. Bylo v něm více napětí, než mnohdy v boji  

nad nepřátelským územím.   

Útočných operací bylo mnoho. Často, když bylo krásné počasí, byli jsme  

i třikrát za den nad nepřátelským územím. Při každém letu bylo něco zajímavého,  

něco vzrušujícího. Někdy nás přepadli skopčáci, jindy zase jsme přepadli my je.  

Někdy to byla radost při pohledu na hořící německý letoun, jindy zase do srdce  

se vrývající smutný pohled na zasažený letoun kamaráda. O vítězství nebo smrti 

rozhodovaly vždy jen zlomky vteřin. Stále přicházeli noví piloti ke squadroně,  

aby nahradili prázdná místa padlých a nezvěstných. Žili jsme den ze dne.  

V této válečné vřavě jsem měl vždy jen jedno zbožné, když jsem ráno snídal v jídelně, 

ze které jsme odjížděli přímo na letiště, každý den jsem si přál, abych ještě téhož dne 

mohl v jídelně povečeřeti. Skromné přání, ale významné. 

Často jsme pohromadě vzpomínali na domov a báli se o osudy svých 

nejdražších, hlavně v době heydrichiády. Se zaťatými pěstmi jsme každý večer 

poslouchali zprávy pražského rozhlasu, kde byla čtena jména popravených.  

Tyto zprávy nám však byly vzpruhou k dalšímu boji proti barbarskému nepříteli.  

Smrt řádila na obou stranách. Zatímco stovky nevinných lidí podléhalo nelítostné ruce 

gestapa ve vlasti, řídly naše řady v bojích za svobodu národa. Dále jsme velmi 

pozorně sledovali boje na sovětsko-německé frontě. 

Zápisník letů se plnil popsanými stránkami, letů a hodin přibývalo. Spojenecké 

letectvo mělo převahu nad německou Luftwaffe, ale přesto nebylo možné  

je podceňovat, naopak stále se muselo být ve střehu. Naproti tomu zesilovala jejich 

protiletadlová obrana. Říkávali jsme tomu, že „zatáhli za špagát“. Bylo to hodně 

veselé, hlavně v pobřežních oblastech. Přístavy byly velmi silně chráněny.  

Ať jsme letěli v jakékoliv výši, všude byla palba stejná. Z kouře po granátu se tvořila 

úplná oblaka. Nejvíce opevněným přístavem se zdál Cherbourg a Brest. Mnohdy jsem 

se divil, jak je možné, že se člověk z takového pekla ještě vrátí.  

Ve volných chvílích se sportovalo, například se hrál fotbal. Taky jsme chodili 

na pivo, za děvčaty – to jsou ty nejlepší učitelky jazyka! Tak se to krátilo. Člověk 

nesměl pořád myslet jenom na válku. To by se z toho zbláznil. No, ale zase se člověk 

nemohl někde zdržovat, protože ráno třeba už v pět hodin burcovali do hotovosti.  

Bylo to složité, ale dalo se to vydržet, protože jsme věděli, proč bojujeme. 



 

 
 

Cesta Stanislava Hlučky z Oradea Mare na letiště Przewórsk v podání Františka 

Fajtla:412 

Po několika dnech příjemného pobytu v Oradea Mare se vydali na cestu ke své 

jednotce. Dál než do Satu Mare je Rumuni odvézt nemohli, i když naši piloti  

je přemlouvali. Nezbylo, než se poohlédnout po jiném transportu. Stopli vojenské auto, 

jehož řidič je ochotně dovezl až k československým hranicím. Dále nejede,  

udělal pro ně všechno, co mohl, musí se ještě pěkný kus vrátit. Sesedli v malém 

městečku. Slídili v jeho ulicích, až objevili auto. Zdálo se, že nepatřilo nikomu. 

Zajistili si jej tedy jako svou válečnou kořist. Potíže nastaly s pohonem, neboť chyběl 

benzín. V celém okolí nenašli kapku. Sovětská vojska už osadu opustila, místní 

obyvatelstvo kroutilo záporně hlavami.  

  Ĺudovít Dobrovodský opět zatoužil po roli izvozčika. „Seženeme koně a vůz  

a já budu kočírovat,“ navrhl, když se po marném pátrání po pohonných hmotách ocitli 

až na periférii městečka, kde sídlili zemědělci. Ustrašení rolníci přitáhli několik 

vyhublých koní. „Hotovej xylofonovej orchestr,“ zhodnotil je Kocfelda.  

Ale zkušený Dobrovodský si přece vybral. Větší svízel nastala se sestavením vozu. 

Valníky a žebřiňáky se válely po dvorech a návsi napolovic nebo kompletně 

rozebrané. Možná že sedláci-lišáci zatáhli ty pěkné do stodol a přikryli je slámou. 

„Nepřišli jsme rekvírovat, nebudeme je strašit,“ a pustili se do montáže jedné káry. 

Vybrali pojízdné předky a dobré zadní díly, rozmontovali je, potom zase dali 

dohromady, až sestavili povoz, který se dokázal valit a nést korbu.  

Nikoho z domorodců nežádali o pomoc. A shluklo se jich dost. Když byli s prací 

hotovi, Kocfelda šel mezi ně, vybral nejmladšího dědka, vrazil mu do rukou bič a řekl: 

„Tady máš dutky. Budeš dělat kočího.“ Vousáč pochopil, ale bručel. Potom si přece 

jen dal říct a nasedl. Vyjeli. 

Asi po třech hodinách se kočí na šejtroku začal vrtět. Chtěl se zřejmě vrátit. 

Vzhledem k jeho stáří dali zastavit v nejbližší dědině. Vyměnili koně a kočího,  

ale vůz si ponechali. Ten jim patřil, sami si ho vyrobili. Putovali krajem jako 

starodávná pošta od stanice ke stanici, s výměnou koní a čeledí. Jedli všelijak,  

ale nehladověli. Do obcí vjížděli tryskem – reprezentačně. 

Projížděli vesnicemi v těsném sousedství československých hranic,  

kde se rozšířila pověst, že se obce budou připojovat k ČSR. V jedné takové osadě,  
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kam se vřítili, obyvatelé poznali československé uniformy majitelů podivného spřežení. 

Bleskově rozšířili zprávu, že československá delegace přijela obec zabírat.  

Zatímco „delegáti“ Kocfelda, Hlučka a Dobrovodský propouštěli vozku a narovnávali 

si svá těla po boulování od prkenného dopravníku, zamířila k nim početná skupina  

v čele se starostou. Hlava obce se zřejmě velmi rychle zorientovala, seskupila  

kolem sebe konšely a bez dlouhé přípravy se jala vzácné hosty vítat maďarsko-

slovenským proslovem – úředně, škrobeně, ale s patřičným respektem.  

Potom československé „představitele“ pozvala do velkého domu, své rezidence,  

a vyzvala je, aby si sedli do hlubokých kožených křesel. Z kuchyně se ozývalo 

štrachání. Ženské zřejmě chystaly pohoštění. Pod okny houstl dav a čekal na výsledek 

rokování.  

Starosta znovu vyjádřil obdiv k osvoboditelům a připravoval se na výměnu 

podpisů obou stran. Piloti si v klubovkách náramně hověli a čekali už jenom na tlusté 

doutníky, uherák a három deci, zvláště až představenstvu obce prozradí příjemnou 

pravdu. Když se havana, víno ani salám dlouho neobjevovaly a starosta pořád 

prkenně velebil výsledek války, vyrukovali piloti: „To je od vás, pánové, všechno 

hezké, ale my vaši obec nechceme. Hospodařte si tu dále po svém. Sežeňte nám jenom 

auto s benzínem nebo koně s čeledínem. Vůz máme.“ Zkoprnělý starosta,  

trčící ke stropu jako vosková svíce, se ohnul. „Cože, slyšel dobře?“ Určitě rozuměl. 

Také jeho užaslí radní zastříhali ušima a rozhodili ruce od těla. Rychle ze sebe setřeli 

úřední nátěr a mohli se umlátit zájmem a ochotou splnit přání pánů důstojníků. 

Postupně nabírali sebevědomí, někteří se usmívali, řečnili jeden přes druhého.  

Jeden otevřel okno a sdělil výsledek „úporného“ vyjednávání šéfa obce lidu.  

Ten se začal objímat, hulákat a provolávat slávu svému starostovi-diplomatu. 

Doutníky vykouří, vínečko vypijí a výrobky kuchyně zbaští určitě někdo jiný 

než „delegáti“. To piloti jasně vycítili. Zvedli se a vyšli na náves. Za chvíli doběhl 

posel a sděloval, že auto je. Když se piloti snažili vehikl nahodit, nechytl. Benzínová 

nádržka byla prázdná. „Dejte benzín,“ žádali. „Nemáme, není.“ Jenom se vám, 

holoubkové, podívat do skrýší, ale k prohlídkám se nesnížíme. „Tak nám půjčte koně. 

V pořádku vám je vrátíme,“ začali znovu vyjednávat. „Žádné nemáme. První vzali 

Němci, zbytek Rusové,“ překřikovali se. 

Jejich zájem o „delegáty“ se vytratil. Potom jeden po druhém mizeli z plácku  

a odcházeli domů. Zůstala jenom jedna žena, Slovenka. Pozvala je na malé pohoštění. 

Hodilo se, protože už vyhládli. Ve svém skromném, čistém příbytku jim nabídla 



 

 
 

chutnou svačinu na nádherném ubrusu v národních československých barvách,  

v jehož rozích byly pečlivě obšity podpisy československých a rumunských státníků. 

„Obdivuhodná práce,“ prohlásili. Usmála se. „Koně jsou v lese,“ řekla.  

„Ukážu vám je.“ Dané slovo dodržela. Stačilo sáhnout po pistolích a hlídač koní 

nechal vybrat. Dobrovodskému zaplesalo srdce nad oblou a vyleštěnou nádherou 

tažných zvířat. Starostovi se zasekl ohryzek v krku. Nicméně dal souhlas vydat  

i patřičnou výstroj pro dvě tučné klisny a seno na cestu. Dodal i kočího.  

„Všechno vrátíme přesně tak, jak nám bylo zapůjčeno,“ prohlásili „delegáti“ a vyjeli.  

Zvolili pomalé tempo, stojíce vznešeně uprostřed prken jako Římané,  

kteří se odebírají na závodiště trig. Motali se v močálovité krajině, protože mosty byly 

téměř všude strženy nebo silně narušeny. Mělkou vodu přebrodili i přes protesty 

kočího. Za několik hodin docházely přestárlému „řidiči“ spřežení síly. I „cestující“ 

toho měli právě dost, a tak zastavili před malým nádražím. Dědek na kozlíku usnul. 

Kocfelda a Hlučka se zvedli za průzkumem, Dobrovodský hlídal čeledína a koně.  

Vlaky nejezdily, ale kousek dál za budovou naši objevili na koleji drezínu. 

Pohrabali se v ní, zatáhli za špagát, motor chytl. Zacloumali starým,  

dobrým čeledínem, poděkovali mu a řekli, aby se vrátil domů i s povozem.  

Podivili se plné benzínové nádrži drezíny a nasedli. Vyrazili jako páni. Ohmatávali  

si řízení a brzdový systém. Kupodivu všechno bezvadně fungovalo. Nespěchali –  

aby mohli vyskákat, kdyby snad hrozila srážka s vlakem. Vychutnávali způsob 

trampingu, jaký ještě nikdy nezažili. Bylo jim nádherně. 

Podle slunce poznali, že jedou k severovýchodu, což bylo dobré.  

Avšak ani jízda drezínou se ve válce neobejde bez překážek. Jakmile se jí do cesty 

připletou mosty, nelze je hravě přejet tak jako v míru, protože válka všechno mění. 

Hned je po idyle. „Pozor, brzdi!“ vykřikl na Kocfeldu Hlučka. Řidič dupl na pedály  

a zastavil. Most přes říčku byl zničen. „Blbci, alespoň tenhleten malej mohli nechat 

na pokoji!“ Slezli a okouněli. Co teď?! Pěšmo, hošánkové, a pak koňmo a vozmo. 

Mohlo nás to hned napadnout, že ten klid na nádraží a na trati je ňákej divnej.  

„Tak se jde!“ Couvli s drezínou až k přejezdu první polní cesty. Neradi se s ní loučili, 

ona za nic nemohla, a proto do ní nekopli. Zabrzdili ji; sesedli, hodili si na záda 

ruksáčky a vydali se na cestu nazdařbůh, protože polní cesta je někam zavést musí. 

Dědina byla dost daleko, ale putování krajem pěšky probíhalo v příjemné náladě. 

Obyvatelé obce znali patrně slovenské peníze, a proto se jimi dali uplatit. 

Piloti jich měli po kapsách dost. Hubená hajtra a bídný hnojník, za které vysázeli 



 

 
 

téměř všechno, co měli, nestály ani za stovku. Spokojili se s jedním koněm a Lájoš 

prohlásil, že ho dokočíruje do Chustu sám.    

Vychrtlého jednokopytníka museli cestou pořádně napást a napojit.  

Štěstí, že povoz byl lehoučký – ještě ho svlékli z postranních prken a nechali jenom  

po jednom. Zahájili poslední úsek ústupové etapy. Od tryskového triumfálního vjezdu 

upustili, protože vyzáblý tahoun sotva pletl nohama. Nemělo to také význam.  

Tady už začnou vyjednávat se sovětským vojskem, které je dál odsune svými 

prostředky. Dobrovodský stál na předku vozíku a práskal bičem mimo koně. Kocfelda 

s Hlučkou seděli vzadu se spuštěnýma nohama přes „karosérii“. V ničem však tito tři 

cestovatelé nepřipomínali příjezd zničených nebo zdeptaných, spíše působili dojmem 

spokojenosti a štěstí. 

Když plukovník letectva Jan Pernikář ze svého okna v Chustu spatřil vesele 

bičem švihajícího vozku a klátící se nohy dvou sedících postav na venkovském vozíku, 

všechny oděné do československých uniforem, seběhl rychle dolů a zastavil je.  

„Tak kam, mládenci?“ „Ke svému pluku,“ odpověděli spokojeně a příjemně 

překvapení nebeští jezdci. Ani ve snu je nenapadlo, že se tu sejdou s československým 

letcem. Ten jim nabídl okamžitou pomoc a podporu. Dal jim cigarety a pozval  

na posezení. Teplá koupel, dobré jídlo a pití, pohodlná inhalace nikotinu  

spolu s přátelskou besedou je osvěžily na duchu i na těle. Netoužili po delším 

odpočinku. Jedno přespání v Chustu jim zcela postačí. Ale přišla zpráva, že kolona 

aut přes Karpaty vyrazí teprve za několik dní. Museli na ni tedy čekat. 

Naložili je do studebakrů, které zamířily Vereckým průsmykem do Polska. 

Krkolomná jízda vedla asi dvaceti ostrými serpentinami vzhůru po úzké a vymleté 

cestě. Aby nesjeli do roklí po srázných stěnách, tomu měly zabránit mohutné kůly 

zaražené do okrajů srázů. Ostré zatáčky často vozům znemožnily vytočit se do dalšího 

směru. Živý náklad musel z aut vystoupit, pomoci při úpravě terénu, eventuálně 

asistovat jinak, aby vozy mohly pokračovat. Stejnou svízel podstupovali lidé i vozy  

při sjíždění z kopců. 

Když kolona aut vyšplhala nejvýše, přepadl ji sníh. Bez jediné havárie 

absolvovaly všechny vozy celou jízdu po hrozivém terénu a bezpečně sjely do roviny, 

po níž pokračovaly do města Stryj. Odtud dojeli naši „delegáti“ do Přemyšlu  

na autech bez zdržení a problémů. Když dorazili do Przeworska, přivítali jsme je  

s radostí a s velkým nadšením. 

 



 

 
 

B. Obrazové přílohy

 

Obr. 1: Stanislav Hlučka před útěkem  

do Francie 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

Obr. 2: Strýc S. Hlučky – Josef Putna 

(Pamětní kniha obce Blažovice 2001-

2007, uložena u kronikářky Radmily 

Tužínové, bytem Blažovice, Zbýšovská 

85; kronikářka, s. 121) 

 

Obr. 3: Stanislav Hlučka jako příslušník 

čs. armády ve Francii v roce 1940 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

Obr. 4: Během výcviku v Bordeaux,  

Francie 1940 (Hlučka první zprava) 

(Soukromý archiv J. Zdiarského)



 

 
 

 

Obr. 5: Výcvik u RAF (S. Hlučka třetí zprava) 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

 

Obr. 6: Během výcviku v RAF College v Cranwellu, 41 Course (pilotní kurz č. 41) 413  

(VITÍK, L.: Spitfire byl jejich osud. In: Letectví a kosmonautika 70, 1994, č. 6, s. 45)

                                                           
413 Stojící zleva: první Šindelář Václav, druhý Jílek J., šestý Ocelka Antonín, sedmý Hlučka Stanislav 

(stojící první zprava). Sedící zleva: druhý Vondráček (časopis L+K uvádí K. Hurt), dále Soukup Alois, 

britský instruktor., Mráz Bohuslav, Kocourek Ladislav. 



 

 
 

 

Obr. 7: Sgt Stanislav Hlučka  

jako pilot RAF 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

 
 

Obr. 8: Po zranění na krku  

po doprovodu bombardérů nad Brest 

(Soukromý archiv J. Zdiarského)

 

Obr. 9: S F/Lt J. Muzikou (vpravo) během hotovosti. Shetlandy, léto 1943 

(Soukromý archiv Vladimíra Hlučky) 

 

 

 



 

 
 

 

Obr. 10: S piloty414 313. perutě. Hawkinge, srpen 1943 

 (Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

 

Obr. 11: S. Hlučka (první zprava) po vyznamenání Československým válečným 

křížem 1939 před odjezdem do SSSR, Grosvenor Place, 3. února 1944 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

                                                           
414Zleva F/Sgt Alois Záleský, Sgt S. Hlučka a P/O František Masařík. Všichni tři uspěli v letecké bitvě 

27. září 1943. 



 

 
 

 

Obr. 12: La-5FN „24“ ppor. Stanislava Hlučky, 1. čs. stíhací pluk, září – říjen 1944 

(VRANÝ, J.: Českosloveské lavočky. Obrnice 2014, s. 34) 

 

 

Obr. 13: Sovětský mechanik Vladimir M. Filimonov 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

 

Obr. 14: Rušná diskuse pilotů po souboji L. Šroma a S. Hlučky (druhý zprava) 

s dvojicí Messerschmittů Bf 109 přímo nad Zolnou dopoledne 12. října 1944415  

(RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 565)  

                                                           
415 Zleva ppor. Motyčka, npor. Chábera, por. Borovec (všichni tři otočeni bokem), šrtm. Matúšek,  

ppor. Šrom, npor. Stehlík (otočen zády), rtm. Dobrovodský, ppor. Skopal, ppor. Hlučka a ppor. Vendl. 



 

 
 

 

Obr. 15: Stanislav Hlučka během přistání na rozmoklé letištní ploše Zolné 

(RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 574) 

 

 

Obr. 16: Po přistání na letiště Zolná museli přijít Hlučkovu Lavočkinu  

na pomoc při pojíždění na rozbředlém terénu louky lidé s traktorem416 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

 

Obr. 17: Poškozené ocasní plochy Hlučkova La-5FN po vítězném souboji s přesilou 

bitevních Focke Wulfů Fw 190 od I./SG 77 po útoku na Tri Duby, 18. října 1944  

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

                                                           
416 Někteří autoři uvádí, že fotografie byla pořízena 18. října 1944 po útoku nepřítele na Tri Duby. 

Avšak při prozkoumání předešlé fotografie lze vidět, že ocasní plochy Lavočkinu nejsou poškozeny. 



 

 
 

 

Obr. 18: Podehřívání motoru letounu La-5UTI horkým vzduchem, mezipřistání  

na letišti Skomorochy v Žitomiru při přeletu La-5UTI z Penzy do Przemyślu,  

1. února 1945417  

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

 

Obr. 19: Jako zástupce velitele 3. letky, Balice u Krakova, květen 1945418  

 (RAJLICH, J., REŽNÁ, J.: c. d., s. 622) 

 

 

 

                                                           
417 Zleva: mechanik Martemjanov, S. Hlučka, Ĺ. Dobrovodský, L. Šrom. 
418 Vedle S. Hlučky (v popředí první zleva) rtm. Juraj Slivka (bývalý pilot Kombinované letky),  

šrtm. Ĺudovít Ivanič (starší technik letky) a ppor. Stanislav Tocauer (velitel roje). V pozadí v brýlích 

rtm. Rudolf Božík. Snímek byl pořízen u přídě vylepšeného La-7, které si však v rukách čs. pilotů  

již nezabojovaly. 



 

 
 

 

Obr. 20: Návrat Stanislava Hlučky do rodné obce. U obecné školy, Blažovice 1945  

(Archiv Obecního úřadu Blažovice) 

 

 

Obr. 21: U hrobu svých rodičů, Blažovice 1945 

(Archiv Obecního úřadu Blažovice) 

 



 

 
 

 

Obr. 22: Před letounem Siebel Si-204D, VLÚ Praha 

(Soukromý archiv Vladimíra Hlučky) 

 

 

Obr. 23: S letadlem Spitfire Mk. IX,  

VLÚ Praha 

(Soukromý archiv Vladimíra Hlučky) 

 

Obr. 24: V kokpitu Spitfiru Mk. IX,  

VLÚ Praha 

(Soukromý archiv Vladimíra Hlučky)



 

 
 

 

Obr. 25: Stanislav Hlučka rozmlouvá s piloty „svého“ 1. člp.,  

pravděpodobně konec 80. let 

(Soukromý archiv J. Zdiarského) 

 

 

Obr. 26: Po jmenování do hodnosti generálmajora v. v., rok 1995  

 (Soukromý archiv Vladimíra Hlučky)



 

 
 

 

Obr. 27: Odvodní (prezentační) lístek Stanislava Hlučky 

(VÚA-VHA, NT-VB, Sb. 24, odvodní lístek S. Hlučky) 

 

 

Obr. 28: Letecká karta Stanislava Hlučky (1. strana) 

(VÚA-VHA, fond Československé letectvo-Západ, letecká karta S. Hlučky) 



 

 
 

 

Obr. 29: Zápis o zadržení Stanislava Hlučky z 28. prosince 1948 

(ABS, fond V/MV Vyšetřovací spisy – centrála, sign. V-5508 MV) 

 

 

 



 

 
 

 

Obr. 30: Zpráva o zdravotní způsobilosti S. Hlučky z 28. prosince 1949 

(Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského,  

bytem Kovářská, Hřbitovní 451) 

 

 

Obr. 31: Zpráva o zdravotní způsobilosti z 28. prosince 1949, 2. strana s doporučením 

odeslání Hlučky do TNP 

 (Archivní materiály S. Hlučky z pozůstalosti, uložené u J. Zdiarského,  

bytem Kovářská, Hřbitovní 451) 


