
Slavná křídla  

 Asi největší slávu získali na bojištích 2. světové války českoslovenští letci. První dobrovolníci zasáhli do bojů 

už v řadách polského letectva v září 1939. Dále se vyznamenali ve Francii, kde patřili k elitě francouzského letectva. 

V neobyčejně tvrdé letecké bitvě o Anglii už bojovali českoslovenští letci nejen v řadách britského (a polského) 

letectva, ale měli tři vlastní stíhací perutě (č. 310, 312 a 313), velel jim generál Karel Janoušek. V bojích nad Anglií 

sestřelili naši stíhači 76 německých letadel. K nejúspěšnějším pilotům patřil Josef František. Po mnoha vítězstvích 

zahynul v boji v říjnu 1940. Jeho jméno, spolu se jmény ostatních československých pilotů padlých v této bitvě, je 

zapsáno na zdi kaple Westminsterského opatství mezi nejvýznačnějšími osobnostmi britské historie. Skvělou pověst 

získala i 311. bombardovací peruť. Její wellingtony přinášely od září 1940 takřka každou noc nad německé území 

smrtonosný náklad bomb. Lety nad nepřátelským územím byly pro československé letce zvlášť nebezpečné. 

Nehrozilo jim jen protiletadlové dělostřelectvo, stíhačky, špatné počasí a poruchy strojů, ale Němci v jejich případě 

neuznávali mezinárodní úmluvy o zacházení s válečnými zajatci. Sestřeleným posádkám hrozil v případě zajetí trest 

smrti. Celkem naši letci ve 2. světové válce vykonali na 49 tisíc operačních letů, sestřelili přes 300 nepřátelských 

letadel a potopili několik lodí a ponorek. Vítězství zaplatilo životy asi 560 mužů. 

Na východě  

 Po napadení Sovětského svazu byl z internovaných československých vojáků sestaven v uralském 

Buzuluku 1. československý polní prapor, jehož velitelem se stal podplukovník Ludvík Svoboda. Do bojů zasáhl 

prapor poprvé 8. března 1943 u Sokolova. Tady padl nadporučík Otakar Jaroš, in memoriam (po smrti) vyznamenaný 

titulem Hrdina Sovětského svazu. Po posílení stovkami Rusínů z Podkarpatské Rusi, v mnoha případech propuštěných 

ze sovětských koncentračních táborů, se prapor rozrostl na 1. československou samostatnou brigádu o síle přes 3000 

vojáků. Ta se po boku Rudé armády zapojila do bojů na Ukrajině. Zúčastnila se osvobozování Kyjeva a Bílé Cerkve. 

Na jaře 1944 dorazila brigáda na Volyni, kde ji doplnili naši krajané – volyňští Češi. Do jednotky vstoupili také 

přeběhlíci ze slovenských pluků nasazených po boku nacistů do boje proti SSSR. Tak vznikl 1. československý 

armádní sbor v SSSR o síle asi 16 000 mužů. Sboru velel generál Jan Kratochvíl, jmenovaný československou vládou 

v Londýně. 

Od září 1944 se 1. československý armádní sbor zúčastnil tzv. Karpatsko-dukelské operace Rudé armády, 

jejímž cílem bylo podpořit Slovenské národní povstání a postupně začít osvobozovat republiku. 

Na západě  

 Po vypuknutí 2. světové války uzavřela francouzská vláda s Československým národním výborem dohodu o 

obnovení československé armády. V lednu 1940 jej rozšířili českoslovenští interbrigadisté ze Španělska a 

československé vojsko ve Francii záhy čítalo celou divizi o síle 11 000 mužů. V květnu byla tato 1. československá 

divize nasazena do boje. Po kapitulaci Francie v červnu 1940 se části divize o počtu necelých 5000 mužů podařilo 

přeplavit na britské ostrovy. Zde její příslušníci zanedlouho vstoupili do řad britské armády. Ve Francii zůstalo přes 

1600 padlých.  

 Velkou prestiž získali českoslovenští vojáci na africkém válčišti při obraně Tobrúku v roce 1941 pod 

vedením podplukovníka Karla Klapálka. Ve Velké Británii byla později zformována 1. československá smíšená 

brigáda. Po spojenecké invazi do Francie v roce 1944 zasáhla pod velením generála Jana Lišky do bojů na 

francouzském území. Až do konce války držela tato brigáda v obklíčení německou posádku v Dunkerque. Koncem 

války byl z brigády vyčleněn oddíl, který v rámci americké armády překročil 1. května 1945 československé hranice 

u Chebu. S vojsky generála Pattona dorazili českoslovenští vojáci až do Plzně a jen demarkační čára mezi 

spojeneckými a sovětskými vojsky jim zabránila, aby pokračovali ku Praze. 



 


