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II. doplněné a opravené vydání I.část. 

 

1912 až 1948 
 

 

  Karel Garhofer  
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Text neprošel jazykovou úpravou. 

Grafická úprava Táňa Kynclová  

Autor si vyhrazuje jakékoliv rozšiřování!! 
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ÚVOD 

 
Vážení čtenáři! 

 

Tímto dílkem jsem se snažil zmapovat historii létání v Jindřichově Hradci u příležitosti 

významných výročí v roce 2007. Do konečné podoby jsem tuto historii doplnil v roce 2013. 

 

Jak dalece se mi to povedlo, nechávám na posouzení čtenáře. Pamětníci začátků létání v Jindřichově 

Hradci již bohužel nejsou mezi námi a některé informace jsou tak říkajíc „z druhé ruky“. Osnovu této práce 

tvořily vzpomínky Josefa Bednáře jun., kolegů a mé, které zapsala a zpracovala do ročníkové práce 

gymnazistka Eva Faltová kolem roku 1989. Evičce jsme diktovali „za pochodu“ a tím vznikla řada 

nepřesností, za které se jí omlouvám.  

  

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodinným příslušníkům zakládajících členů, dále 

kolegyním a kolegům, kteří mi poskytli řadu cenných informací a fotografií. Jedná se o paní Otičku 

Fuchsovou-Týmalovou, paní Věru Svobodovou-Bednářovou, paní Blanku Hadačovou-sestru Čestmíra 

Sobotky, paní Lidušku Bednářovou-Semerákovou, Lenku Voborskou-Bednářovou, vnučku pana Josefa 

Braunsteinera paní Michaelu Braunsteinerovou-Kučerovou, dcera Antonína Jiráka paní Ivanu Hankovou-

Jirákovou, Mgr. Milenu Kodýmovou-Kubíkovou, Anežku Malákovou-Tvrdíkovou. Dále pány Karla 

Grotze, Jaroslava Prchala z Liberce (jindřichohradecký rodák, pilot-instruktor a dlouholetý předseda AK 

Liberec, za své mimořádné zásluhy o letectví obdržel v roce 2002 od FAI diplom Paula Tissandiera, 

Jaroslav mi poskytl spousty cenných informací), generálního tajemníka AeČR Jiřího Dodala, prezidenta 

LAA Jana Brskovského, Františka Erbena a jeho sestru Ludmilu Fišerovou, Jaroslava Karáska, Ladislava 

Krejču, MUDr. Vladimíra Veselého CSc., Karla Trnavského, Jřího Rösche a jeho ženu Janu, Vladimíra 

Macka a z Č.Velenic Františka Harazima, Karla Laňku, Stanislava Váchu, Karla Hubeného, Františka 

Marka z Tuště, Karla Dillingera. Dále Jaroslava Hrůšu-syna náčelníka K.Hrůši, Jiřího Marsu-syna 

Emanuela Marsy, Mgr.Vladislava Buriana předsedu KHL-syna Vl.Buriana, , Pavla Smrčka, Jiřího 

Náprstka, MVDr. Stanislava Sobka, Jaroslava Smrčku, Ladislava Hánu, Františka Marka, Vlastimila Picku, 

Jana Fialu, Miroslava Konhefra, Roberta Vyhlídku, Ladislava Hroníčka, Jana Kotzinu ml., Zdeňka 

Krupičku, Rudolfa Pavláta, Josefa Podroužka, Jaroslava Plachého, Jaroslava Mareše, Ing. Jana Vosejpku, 

Jaroslava Havelku, Pavla Kornhöfra-modeláře, předválečného vojenského letce-pozorovatele pana 

Jaroslava Béma z Dačic, ředitelku muzea Dačic paní Kučerovou, Vlastimila Hanuše-syna pana Zdeňka 

Hanuše. V neposlední řadě pak i všem bývalým a současným členům aeroklubu Jindřichův Hradec za 

poskytnutou pomoc, jmenovitě náčelníkovi letiště (vedoucí letového provozu) Pavlu Masařovi a předsedovi 

aeroklubu Pavlu Vránkovi. Děkuji Janu Kotzinovi sen. za obsáhlé doplnění tohoto díla z dob jeho 

předsednictví aeroklubu. Dále Jiřímu Vodrážkovi za dobové fotografie. Ing. Jiřímu Tůmovi vrchnímu 

inspektorovi dopravních letadel ÚCL, nyní v důchodu.. 

 

Paní PhDr. Štěpánka Běhalová, odborná knihovnice Muzea Jindřichohradecka mi poskytla řadu 

historických článků z roků 1912; 1935; 1936; 1937; 1945 až  1948. Rovněž tak mi velmi pomohla paní Dr. 

Jiřina Psíková z Třeboně. Za tyto cenné informace jim patří můj vřelý dík.  

  

 Za obzvláště pečlivé zpracování historie parašutismu a fotodokumentaci děkuji předsedovi 

paraodboru Jiřímu Dvořákovi, kterému byl 25.října 2006 udělen diplom FAI Paula Tissandiera za 

dlouholetou úspěšnou práci v parašutismu, dále Mgr. Michaele Zemanové roz.Vaňkové, Václavu 

Kameníkovi, Pavlu Rovenskému za mapování  dění v oblasti para z počátku 60.let.  

 

Řadu informací jsem obdržel od bývalých pracovníků KA pánů Jiřího Jirmuse, Vladimíra Rosůlka, 

Stanislava Kůty, Ivana Hrazdíry, Karla Vithy a RNDr. Ladislava Házy. I jim patří mé poděkování. 

Neocenitelnou pomoc v oblasti  historie letectví mi poskytl pan ing. Pavel Šimek, pracovník VLZÚ, 

který mi rovněž zprostředkoval kontakt s panem Joe Krybusem, žijícím v Californii. 

 

Z řad leteckých modelářů pak patři poděkování za pomoc panu Tomáši Časnému syna Valentýna 

Časného, Pavlu Kornhöfrovi, Jaroslavu Svobodovi, Ing. Miroslavu Mazancovi, Jiřímu Švarcovi jun., Jiřímu 

Hiršovi, ing. Janu Vosejpkovi. 

 

  

Poděkování patří také panu Raimundu Krninskému za poskytnutý osmimilimetrový filmový 

materiál ze začátku létání v Jindřichově Hradci, křtu kluzáku Skaut Standard 37 jménem „HRADEČÁK“ 

a prvního létání na kopcích u vesničky Políkno v roce 1937, pořízený jeho otcem. 
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Děkuji Janu Kocarovi –spolužákovi ze základní školy, za možnost ofotografovat vzácný pamětní 

odznak vydaný u příležitosti prvního leteckého dne v Jindřichově Hradci v roce 1936. 

 

Děkuji panu Miroslavu Svitákovi za foto a informace z konce I. republiky (mobilizace a obrana 

území). 

Další dík patří rodině mého zetě pana Jana Kyncla za technickou pomoc při skenování a 

kopírování fotografií a dokumentů vždy dlouho do noci. Také vnoučatům Táně, Hozíkovi a Danovi 

děkuji za účinnou pomoc v začátcích při zápasení s počítačem. 

 

 

 

Nová Bystřice květen  2014 
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Rok 2007 byl rokem jubilejním pro letectví v Jindřichově Hradci. Před 80. léty byla dne 11.12.1927 

ustavena valnou hromadou odbočka Masarykovi letecké ligy v Jindřichově Hradci.  

Před 70.léty byl dne 14.listopadu 1937 slavnostně pokřtěn v Jindřichově Hradci na Wilsonově náměstí 

první kluzák Skaut standart model 37  jménem „Hradečák“.  

 

Ale co těmto událostem předcházelo? 

 

I. Splněné sny odvážných Ikarů 
 

1912 
28. července 1912 je pořádána poslední veřejná, nepříliš úspěšná letecká exhibice vzduchoplavce  

Ing. Jana Kašpara. 

Začínáme sledovat události kolem vzletu:  

Jak se lze domnívat, létající stroj byl do města přepraven po železnici, poté povozem na cvičiště. Na 

zdejší vystoupení se původně připravoval J.Kašpar spolu s E. Čihákem, který již patřil mezi zkušené a 

uznávané české aviatiky. Vzlet se měl uskutečnit v neděli 16. června 1912 na´vojenském cvičišti (u 

Fedrpuše), avšak jak uvádí dobový hradecký tisk: „Odložení stalo se z důležitých příčin a p. E. Čihák se 

účastní mezinárodních závodů u Aspru.“ 

Další zpráva z 12. července 1912 upozorňuje: „Vzlet aviatiků ... odložen z příčin škod na 

dozrávajícím obilí, které by návalem obecenstva vzniknouti mohly.“ A tak se opět nelétalo. Termín byl 

překládán z týdne na týden, teprve až 26. července 1912 se v tisku objevuje zpráva: „Nepříznivým počasím v 

neděli 21. července znemožněný vzlet ... koná se tuto neděli 28. července ve 4 hodiny odpoledne na 

vojenském cvičišti.“ Ten den konečně jindřichohradecké veřejnosti i aviatice přálo štěstí. 

 

O tom následující ohlasy dobového tisku: 

 
 

Ku nedělnímu vzletu českých aviatiků inženýrů Kašpara a Čiháka 

 

Upozorňuje pořadatelstvo p.t. návštěvníky na následující: 

Pro veškeré povozy vykázáno je místo v blízkém lese Kunifeře a sice v pískárně, kamž každý kočí po 

vystoupení svých pasažerů zajeti a u koní zůstati má. Pro kola jsou rovněž místa reservována. 

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

komisí místech dovolen. 

Vstupenky, kteréž musí býti noseny zjevně, pojišťují zároveň každého majitele na větší obnos proti 

úrazu aeroplánem. 

Veškeré cesty budou po dobu vzletu uzavřeny, na což zvláště se upozorňuje. 

Pokynům pořadatelstva musí každý bez odporu vyhověti. 

Dle stále množících se dotazů a informací možno počítati na obrovskou účast, pořadatelstvo vznáší 

proto na všechny návštěvníky zdvořilou žádost, by si každý pokud možno vstupenku již v předprodeji 

zaopatřil, čímž alespoň částečně omezí se nával u pokladen. 

Aeroplány jsou vyzbrojeny novými moderními stroji francouzskými a dle konaných s nimi zkoušek 

možno souditi na úplný zdar vzletu. 
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Ohlas od Nežárky dne 26. července uvádí: 
Vstupenky zakoupené k prvému vzletu platí i pro tento vzlet. Pořadatelstvo žádá zdvořile P.T. 

návštěvníky, aby nosili vstupenky viditelně a usnadnili tím pořadatelům kontrolu. 

 

 

Upozornění  P.T. návštěvníkům nedělního vzletu: 

 1.Povozy dojížděti budou pouze na rozcestí silnice erární a okresní u škrobárny pě.Herrmannovy; odtud vrátí 

se povozy cestou podél škrobárny vedoucí zpět do města. Po druhém výstřelu vrátí se povozy ku cvičišti pro 

passažery.  

2. Pro kola a automobily vykázáno je místo za hangárem. 

3. Počátek i konec vzletu oznámen bude výstřely. 

4. Na vzletišti jest dovolen pobyt pouze na místech, na něž byly vstupenky zakoupeny; pobyt mimo místa pro 

diváky vykázaná neb v jiných místech, než v těch, na které byla zakoupena vstupenka, jest zakázán. Rovněž 

není přípustno zastavovati se neb promenovati v ochoze a uličkách k jednotlivým místům vedoucích. 

5. Zakoupením vstupenky pojištěn jest každý návštěvník na vyšší obnos proti úrazu zaviněnému aeroplánem. 

5. Okresní silnice bude od 3.hod. odp. až do ukončení vzletu úplně uzavřena; na aerární silnici nesmí se 

promenovati neb zastavovati. 

6. Poblíže hangáru nesmí se kouřiti. 

7. Pokynům pořadatelstva musí každý bez námitek vyhověti. 

8. V zájmu všeobecném žádá pořadatelstvo P.T. návštěvníky, aby hleděli se uvarovati a současně zabrániti 

veškerým škodám na obilí kol vzletiště. 

    

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

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

aviatiky pan ing. J. Kašpar a pan E. Čihák, zamýšlejíce uspořádati na svých jednoplošnících vzlet  

dne 21. m. m. Než nepříznivé počasí oloupilo nás o tuto krásnou podívanou. Pan Čihák pak vázán jsa 

smlouvou nemohl se súčastniti odloženého vzletu který tedy uspořádal pouze aviatik pan ing. Jan Kašpar. 

Přes to však neobyčejné napětí jímalo zvědavé obecenstvo. Den vzletu se přiblížil. Krásná pohoda, klidné 

ovzduší a azurná obloha bez nejmenšího mráčku slibovaly vzletu nejlepší zdar. Obecenstvo se dostavilo ve 

velmi četných zástupech, jako minulou neděli, jsouc dychtivo spatřiti nový, u nás dosud nevídaný epochální 

vynález moderní mechaniky. I zástupy cizinců ubíraly se po příjezdu vlaků na vojenské cvičiště, kdež 

množství automobilů a kočárů zvěstovalo již přítomnost vznešených hostí, očekávajících kýžený vzlet. 
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Po 4. hodině byl vyvezen z hangáru jednoplošník systému Bléliott a po chvíli stejnoměrný hukot 

motoru a rychle se otáčející vrtule oznamovala, že přípravy jsou ukončeny a vzlet brzy bude zahájen. 

Vzduchem zaduněl výstřel oznamující počátek vzletu a stroj zvolna se jal pohybovati ku předu. Ještě se 

otáčející zadní jeho kola po pevné půdě, však přední již zvolna odchylují se od země, stoupají do výše a po 

chvíli již celý stroj v podobě okřídleného netvora volně se nese vzduchem. Pan ing. Kašpar, tento moderní 

Ikaros, ovládá stroj svůj s bravurou a zručností právě jemu vlastní, sta očí dychtivě stopuje každý jeho pohyb 

a za hukotu vrtule pohybuje se stroj zvolna vpřed. Však tu dva nárazy větru a již stroj zvolna se sklání a po 

chvíli celé létadlo spouští se k zemi. Stroj odvezen zpět k hangáru a p. ing.připravuje se k letu novému.  

  

 
 

Bohužel však ani tento vzlet nebyl šťastnější předešlého. Pan ing. vznesl se do výše as 12 metrů, 

přelétl celé cvičiště a snesl se na konci jeho v polích opět k zemi, kdež pro nepříznivý terain létadlo se 

porouchalo, čímž znemožněn nový vzlet. Škoda že pan ing. Kašpar neprovedl se svým proslulým létadlem 

aspoň několik obratů a zatáček ve vzduchu, jak prý to učinil při své ranní zkušební plavbě. 

Jak v první neděli tak poslední postaral se o bezpečnost návštěvníků politický úřad, pořádek udržovalo 

četnictvo a ochotně členové sboru dobrov. hasičů. U pokladen dbala pořádku městská stráž s pořadateli,  jimž 

velké účastenství bylo jedinou odměnou za námahu a mnohé nepříjemnosti, jež jim pořádání vzletu v míře 

velké spůsobilo. 

 Tolik z dobového tisku 

 

A ještě z archivu NTM. 

Inž. Kašpar v Jindř. Hradci nemohl provést další let. Brzy po vzletu byl nucen přistáti pro poruchu 

motoru a při druhém vzletu opět vynechal motor, takže musel přistáti z výše asi 20m do brambořiště, kde se 

poškodilo zadní rozjížděcí kolečko a směrové kormidlo, čímž další let byl znemožněn 

 

Nepodařilo se zjistit kdo byli ti hlavní organizátoři této exibice.  



 10 

 
Takové tedy byly první letecké dny, první pokusy prokazovat občanstvu, jak se „moderní Ikarové“ 

zmocňují vzduchu. Jak obrovský oblouk se od těch dob rozepjal v našem a světovém letectvu! Ale i tyto, 

často nezdařené pokusy před půl stoletím vykonávaly své hloubící dílo a připravovaly ten rozmach 

letectví, nad nímž dnes zůstáváme v nezměrném obdivu.  

 

 

1922 – 1925 
V „Pamětní knize AK“ jsou uloženy dobové letecké fotografie Jindřichova Hradce. Byly pořízeny 

těmito příslušníky Československého leteckého pluku č.1: rotným polním pilotem Karlem Beránkem a 

kapitánem polním pilotem Antonínem Gröslerem. Vše fotografoval pozorovatel poručík letec Josef 

Halsbach z letounu Brandenburg typ 27.12. Fotografie, u kterých jsou popisky, byly pořízeny ve dnech  

6.-7.června, 23.června, 7. srpna a 30. srpna 1922.  
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Jak začínal leteckou dráhu pan Jaroslav Kamarýt – první náčelník Krajského aeroklubu Svazarmu. 

Dne 1. října 1922 nastupuje vojenskou základní službu  u leteckého pluku č. 1 v Praze – Kbelích pan 

Jaroslav Kamarýt z Kardašovy Řečice. Je zařazen jako písař na velitelství pluku. V listopadu 1923 

vykonává předepsané lékařské prohlídky. Dnem 12. prosince 1923 je zařazen do „II. počátečního pilotního 

kurzu“ v Praze Kbelích u letecké roty č. 34. Dne 21. června 1924 ukončuje výcvik pilota žáka. Ve výcviku 

pokračuje u 2. náhradní letky Leteckého pluku č. 1 - pilotní odznak č. 464. Dne 22. října 1924 uděluje 

rotmistru Jaroslavu Kamarýtovi Sportovní komise Čs. Aeroklubu legitimaci č. 197 pilota – letce I. stupně a 

k tomuto diplomu mezinárodní licenci č.240. 

 

          
 

V roce 1925 startuje četař Jaroslav Kamarýt p.p.l. dne 20. září 1925 na III. Leteckém závodě 

v rychlosti o cenu presidenta republiky. Trať letu je Praha Kbely – Nové Benátky – Říp – Praha Kbely 

přesně 100 km. Bylo přihlášeno 42 účastníků. V kategorii „B“ startuje s čís. 34 na letounu A-12 s motorem 

Maybach 260 HP.  

 

             
Další soutěž s přistáním na cíl s vypnutým motorem absolvuje rotmistr J.Kamarýt (termín a místo 

není známo) a získává I. cenu ředitele pplk. Z. Morose s letounem A – 25 s dosaženou vzdáleností 35,6 m 

od stanoveného bodu. 

 

1927 
V srpnu 1927 je pro potřeby manévrů na vojenském cvičišti 29.ppl v Jindřichově Hradci zřízeno 

přechodné letitě. 

 

 

 

Dne 11. prosince 1927 byla valnou hromadou ustavena odbočka Masarykovy letecké ligy 

v Jindřichově Hradci. O této události informuje „Ohlas od Nežárky“, 57, 1927, č. 50, s. 4: 
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Masarykova letecká liga Ustavila se v našem městě v neděli při veřejné přednášce v Besedě. Schůzi zahájil p. 

rada Pížl, načež zvolen výbor v čele s p. radou Pížlem jako předsedou, místopředsedy pp.podpluk. Ambrožem 

a řed.Dr. Hoffmeistrem, jednatelem poručíkem Hertzogem pokl. št. kap. Preywisch a členy výboru: pp.star. 

Brož, posl. Bistřický, Dr. Musil, Dr. Muk, řed. Steinocher, insp. Krška, rad. Chalupa, Plešinger, st. Řezník. 

Následovala pak přednáška zástupce ústředí M.L.L.: p. Pánek, který stručně vystihl dějiny letectví, jeho 

netušený rozmach v naší době, vyložil základní rozdíly různých typů letadel a praktické jejich použití  na poli 

válečném, dopravním, kulturním i sportovním; z výkladu jasně vynikl životní význam, jaký má právě pro náš 

stát rozvoj letectví, takže nemusil p. přednášející ani zvláště vysvětlovat úkoly M.L.L., jež chce šířiti zájem 

širokých vrstev o letectví, podporovati jeho rozmach i zlidovění, aby letectví plniti mohlo veliké úkoly na něho 

připadající. Zajímavá přednáška nezůstane jistě ojedinělou a lze již předem obecenstvo naše upozorniti na další 

přednášky M.L.L. 

Konec zprávy. 

 

Poznámka autora : Ladislav Pižl – rada politické správy; pplk. Emanuel Ambrož velitel 29.pěšího pluku; dr. 

Ferdinand Hoffmaister – ředitel státního gymnázia. Řadové členy odbočky MLL neznáme, ale můžeme 

předpokládat, že mezi nimi byl i Josef Bednář sen. a další, kteří začali v roce 1937 praktický výcvik.    
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1928 

 
 

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

 

Týdeník „Ohlasy od Nežárky“ dne 12.října 1928  uvádí : 

Zdešov. Nouzové přistání letadla.  V sobotu t..r. po poledni od Jindř. Hradce letěla dvě vojenská letadla. Na 

zadním byla viděti porucha. Létadla s veliké výše snášela se rychle dolů až u Zdešova jedno náhle spustilo se 

k zemi a převrátilo. Letec četař vyvázl bez úrazu. Zato létadlo úplně se rozbilo; vrtule přerazila se na obou 

koncích, křídla prvé strany úplně uražena a zadek více než-li metr uražen. Druhý letec kroužil delší dobu a 

sletěl téměř na zemi. Když asi viděl, že letci na zemi se ničehož nestalo, vznesl se opět kroužit a stále hledal 

místo též k přistání. Přistál šťastně; je též voják – svobodník. Oba letěli z Bratislavy do Prahy. Přistání letadel 

v krajině této neobvyklé přivábilo veliké množství diváků nejen u Zdešova, ale i z celého okolí ano i 

z J.Hradce. Tolik zpráva z novin,  kterou vyhledala paní Mgr. Milena Kodymová- Kubíková z Jarošova n.Než.  

   

1930 
Z výtěžků propagačních akcí a darů mecenášů je založen „Plachtový odbor” Masarykovy letecké 

ligy. Hlavními  sponzory byli ředitel Hospodářského družstva  pan Josef Braunsteiner a pan továrník Vilém 

Singer. Pokladníkem byl Bohumír Englický. 

 

 

 

 
 

 

V Německu zavádí dvaadvacetiletý Günther Groenhoff nový způsob startu větroňů – a e r o v l e k ! 

Ve frontální bouřce po odpoutání od vlečného letounu ve výšce 450 m ulétne 272 km a přistává v Čechách u 

St.Kadaně. Bylo to asi poprvé kdy u nás přistál větroň cizího státu. /Pramen Fr.Kříž, Plachtění 1947/  



 14 

1931 
 

 
Dne 19. února 1931 přistává nouzově ve špatných povětrnostních podmínkách u Popelína v blízkosti 

železniční trati, letoun holandské letecké společnosti KLM, FOKER 7, imatr.PH – AFO. Letoun  vzlétl 

v Amsterodamu  se 198 kg pošty  (20 499 ks) s určením do Bandungu, první mezipřistání mělo být ve Vídni. 

Za pomoci posádky, četníků a pošmistra popelínské pošty byly pytle s poštou vyloženy a urychleně 

dopraveny do Vídně. Náhradní holandské letadlo KLM PH – AEZ je ve Vídni druhý den nakládá a pokračuje 

v cestě. Tuto fotografii s popsaným příběhem objevil zarámovanou v popelínském hostinci sportovní pilot  

AK J.Hradec pan Petr Stiebler. 

 

http://leteckenehody.webnode.cz/news/a1931-19-2-popelin-/ 

 

Dne 19.2.1931 přistálo na poli nedaleko Popelína, u železničního náspu, holandské letadlo Fokker F-

VIIb,výr.číslo 5236, imatrikulace PF-AFO ,pojmenované ,, Ooievaar  “(Čáp) nizozemských královských 

aerolinií- KLM. Letoun přepravoval pouze poštu na trase Holandsko-Indonésie(cílová stanice Bandung), s 

nejbližším mezipřistáním ve Vídni. Stroj vedený kpt. Frijnsem byl pro velkou mlhu nucen přistát na zasněženém 

poli, velká vrstva sněhu nebo rozbředlý sníh zavinil to, že se letadlo na dojezdu obrátilo. Hrozivě vypadající 

nehoda dopadla poměrně dobře, posádka  skládající se z 3 členů: G.M.H. Frijns (kapitán), P. P. Both (2. pilot) a 

C.A. Bruynesteyn (palubní inženýr), vyvázla pouze s několika šrámy. Pošta byla neprodleně za pomocí místních 

občanů a četníků dopravena na nádraží v Popelíně a vlakem putovala do Vídně (nejbližší možné letiště, které 

odbavovalo v zimě). Zde byla pošta naložena na další letadlo KLM  imatrikulace: PH-AEZ "Zwaluw" 

(Vlaštovka), posádka kpt. Ivan Smirnof  s Hulsebosem  a Westraetem . Toto letadlo pokračovalo obvyklou 

trasou dále a přistálo v Bandungu, 7. března 1931. Hůře dopadl stroj PF-AFO, který  byl rozmontován ,a po 

částech pomocí saní a koní převážen z místa nouzového přistání blíže k civilizaci a pak v Praze v letecké 

 továrně AVIA opraven. Po opravě, toto letadlo zalétáva opět kpt.Smirnof a vrací se sním zpět do Nizozemska 

dne 14. května 1931. Kde bylo opět začleněno do normálního  provozu. 

 

http://leteckenehody.webnode.cz/news/a1931-19-2-popelin-/
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Další historie tohoto stroje je však tragická.Ještě v tomto roce je úplně zničeno 6.12.1931 v Bangkoku, při další 

letecké havárii, kdy se uvedený letoun vracel z Indonésie do Holandska ,z celkem 7-členné posádky (4´posádka 

+3 pasažéři)  zachránil pouze radista. 

 
 

 

 1932 
Dne 25-09.1932 se uskutečňují slavnostní zahajovací lety z Dubičného vrchu u Dubičného 

(Č.Budějovice). Na kluzáku Skaut – 1 (Maja18) jsou prováděny šéfpilotem MLL z Prahy Ing. Ludvíkem 

Elznicem a instruktorem F. Zettlem. Létá také tehdy šesnáctiletý Jiří Maňák, pozdější velitel198. stíhací 

perutě RAF v Anglii. /Pramen „Plachtařské létání na Dubičném u Českých Budějovic“ J.Havel-

J.Pavlíček,2013/. 

 

   1934 
Na počátku roku 1934 odjela německá výprava plachtařu (Hirth,Riedl, Reitschová, Dittmar) pod 

vedením prof. Georggiiho do Jižní Ameriky, aby zkoumala plachtařské možnosti v tropickém pásmu. 

Během patnácté rhönské soutěže plachtařů se podařilo  H i r t h o v i překročit hranici 300 km, a to 

letem z Wasserkuppe do Zhořelce ve Slezsku (325 km). Druhý den byl tento rekord překonán D i t t m a r e 

m na novém větroni „Fafnir II – Sao Paolo“ a po pěti hodinách přistál v Čechách u města Libáně, vytvořil 

tak nový světový rekord na vzdálenost 375 km. 

Pramen – Fr.Kříž“Plachtění“ 194, str. 22,23.  

 
  

Foto větroně Fafnir II po přistání u Libáně. 
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1935 
Karel Prášek-vojenský a civilní letec, Josef Bednář st., p. Jaromír Hájek a další pořádají leteckou 

výstavu. V drezurové hale Sokola na Tyršově stadionu byla vystavena vojenská letadla a údajně i letadlo Ing. 

Jana Kašpara. 

Pozn. autora-o této akci MLL nebylo v regionálním tisku nic nalezeno. 

 

 
Toto je foto stroje asi po vyložení z vagónu v Jindřichově Hradci ve Zbuzanech u železničního 

mostu přes Nežárku.Tato fotografie se nevztahuje k produkci Ing. Jana Kašpara. S největší 

pravděpodobností se jedná o stroj továrníka Miloše Bondy. Typ stroje bez motoru se nepodařilo 

identifikovat. (Foto archiv Muzea JH). 

 

 

Deník Ohlasy od Nežárky dne 26.6.1935 informuje :  

Masarykova Letecká Liga – místní skupina v Jindř. Hradci konala valnou hromadu dne 13. června 

1935. Schůzi řídil p. předseda Dr. Boh. Maršík. Po přednesených zprávách funkcionářů přikročeno 

k volbám a zvoleni pp.: předsedou Dr. B. Maršík, místopředsedou Václav Krška, okresní školní inspektor, 

jednatelem Fr. Cílek, odborný učitel, pokladníkem Boh. Englický, učitel, do výboru dále pp.: Ant. Brož, 

starosta města, Dr. Ferd. Hoffmeistr, ředitel gymnásia, Gustav Braunsteiner, učitel, Vilém Kostka, štábní 

kapitán, Jaroslav Bradáč, obchodník, Josef Lískovec, štábní rotm., Rudolf Tampier, ber. řed. v.v., Jan 

Liška, profesor, Stanislav Longin, zlatník, Jan Olehle, obchodník a Václav Hauser, štábní rotm. Revisory 

účtů pp.: major Fr. Ellinger. Ing. Vlad. Eck. Po té učinil proslov delegát Ústředí z Prahy p. Pánek, který 

roznítil nový ruch pro letectví, dnes tak významné pro náš stát a zvláště pro naše pohraničí. Usneseno 

uspořádati „Letecký den“ v měsíci září za spoluúčasti všeho obyvatelstva našeho města a tak získati 

alespoň jeden větroň pro vycvičení místních pilotů – začátečníků. S heslem „Ještě letos vycvičíme 1000 

pilotů“  rozšiřujte naše snahy a přistupujte za členy M.L.L. Měsíční příspěvek činí pouze 1.50 Kč. – 

Přihlášky přijímá papírnictví p. Bradáče v J. Hradci. Valnou hromadu zakončil p. předseda poděkováním 

delegátu i přítomným apelem : Do práce pro rozmach čsl. letectví !  Konec zprávy. 

 

Ještě jedna zpráva Ohlasů od Nežárky ročník LXV.  ze dne 4. 10. 1935 kde se ve sloupci Vojenský 

věstník uvádí : 

Sto nových pilotů již zajištěno.  Na akci tisíc nových pilotů, která má státu a jeho bezpečnosti 

připraviti kádr tisíce mladých občanů, znalých létání, sešlo se již více než půl milionu Kč. To znamená, že 

je zajištěn výcvik sta nových pilotů. Těchto sto nových pilotů se již cvičí v našich Aeroklubech. Lze 

předpokládati, že do konce roku jejich počet dostoupí čísla sto padesáti. Zájem mezi naší mládeží jest 

veliký a bylo by škoda, kdyby snad pro nedostatek prostředků akce nemohla býti prováděna v tomto 

rozsahu, jak původně zamýšleno. Je proto nutno znovu připomenouti naší veřejnosti dalekosáhlý význam 

sportovního pilotního výcviku, který je jednou z nejúčinnějších složek výchovy k brannosti. Jsou to hlavně 

naše banky a jiné peněžní ústavy, velké průmyslové podniky, zámožní jednotlivci a pod., jejichž jména se 

dosud zřídka ukazují na seznamech příznivců sbírky. – Dodnes sebraná částky sešla se většinou jen 

z výtěžků pouličních sbírek a z prodeje skleněných letounků, kterých bylo vyrobeno na 800.000. Všechny 

tyto letouny byly již umístněny k rozprodeji, ovšem peníze za ně se scházejí jen postupně. Bohužel se stává 

nezřídka, že ti, kdož letounky do prodeje převzali, ať už úřady či korporace, vracejí je zpět, někdy i 

nevyplaceně, takže tím je akce poškozována. Se zřením k tomu, že se letounky prodávají pouze za jednu 

Kč a že se pro svoji vkusnost všeobecně líbí, apelujeme na všechny, kdož letounky k prodeji převzali, aby 
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si uvědomili užitek pro stát, který přinese nepatrná námaha, vynaložená na prodej nějaké té stovky 

letounků. Vždyť pět tisíc prodaných letounků umožní již výcvik nového pilota, jehož znalosti jsou novou 

třeba malou pojistkou státní bezpečnosti.  

Konec zprávy. 

 

 

 

Ohlasy od Nežárky se znovu vracejí k této problematice dne 22. 11 1935 na straně 4 : 

Co bylo dosud opatřeno z Národní letecké sbírky?  Úhrnný výnos Národní letecké sbírky od 

jejího vzniku až do 28. října 1935 činí na peněžních darech 15,995.588 Kč 45 hal. Dále byl darován letecký 

materiál v hodnotě 943.445 Kč 30 haléřů, tedy dohromady 17,939.133;75 Kč. V hodnotě leteckého 

materiálu je zahrnut i jeden úplný letoun věnovaný Čsl. obcí sokolskou. Dále se ještě splácejí přislíbené 

dary v částce okrouhle 1 ½ milionu Kč. Z Národní letecké sbírky bylo dosud zakoupeno : 14 úplných 

letounů typu Š-328, výroby Vojenské továrny na letadla, se 20 leteckými motory Walter Pegas II-M-2, o 

520/550 ks., výroby akc. spol. J. Walter a spol., dále letecká výzbroj, vše v celkové hodnotě 11,523.017 Kč. 

Pro účely letecké branné předvýchovy bylo dále zakoupeno 20 letounů typu Praga E-114 od firmy 

Českomoravská Kolben Daněk a 15 letounů typu Š-239 výroby Vojenské továrny na letadla, poskytnuta 

Ústřední škole pilotní k nákupu letounů částka 237.952.-Kč a Masarykově letecké lize pro věcné potřeby 

plachtařů 200.000,-Kč. V rámci akce, směřující k výcviku 1000 nových pilotů, vyplaceno k úhradě 

pohonných hmot a jiných provozních výdajů 290.000,-Kč.  

Konec zprávy. 

 

 

 

V neděli dopoledne dne 12. května 1935 se v civilní části kbelského letiště koná význačná letecká 

akce. Nejstarší a největší pražský aeroklub – Aeroklub Republiky československé (AČRS) otevřel svoji 

novou  základnu, dřevěný hangár s kanceláří, klubovnou a jejím vybavením o celkové ploše 360 m
2,  

Kterou uhradil ředitel továrna Aero JUDr. Vladimír Kabeš.  

Před ozdobený hangár byly umístněny dvě řady sedadel pro významné hosty, zástupce státních 

úřadů, vojenského a civilního letectví, let. průmyslu, atd. Po slavnostních projevech pak manželky 

čestných hostů pokřtily 10 motorových letadel a jednoho větroně. (Pramen Aero hoby 3/2013). 

 
 

 
 

 
V roce 1935 dochází při patnácté rhönské soutěži německých plachtařů k přeletům do ČR a 

překonání hranice 400 km, která byla vyšroubována až k hranici 500 km. Tohoto výkonu dosáhli asi za 

týden čtyři piloti. První let absolvoval H o f m a n n , který přistál po 474 km dlouhém letu na Moravě u 

Olešnice. O týden později byla Morava, a hlavně českoslovenští plachtaři, opět vyrušena ze svého klidu.  
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V Brně totiž přistály čtyři větroně, letící z Wasserkuppe s těmito piloty : O e l t s c h n e r  na „Condoru“,   

B r a e u t i g a m  na staré „D-B-10“, H e i n e m a n n  na „Rhönsperbru“ a  S t e i n h o f f  na 

„Rhönadleru“. Kromě toho tentýž den přistáli v Čechách rovněž po překročení 400 km vzdálenosti  P e t e 

r s,  S p ä t e, B a r t a u n e, a  D i t t m a r. Všechny tyto lety vyvolaly u nás velké vzrušení, zvláště když 

většina neinformovaných nevěděla jaký účel mělo provedení těchto letů, neboť o plachtění se toho v širší 

veřejnosti vědělo ještě málo. Naši plachtaři pociťovali křivdu, která byla působena našemu rodícímu se 

plachtění tím, že je někteří naši činitelé podceňovali. Všem čtyřem „dosažitelům“ Brna nebylo však 

dopřáno vrátit se na Wasserkuppe. Rudolf Oeltzschner se zřítil při zpátečním letu ve vleku za motorovým 

letadlem těsně za hranicemi naší republiky. V turbulenci destrukce křídla. 

Pramen – Fr.Kříž“Plachtění“ 1947 str. 26-27. 

 

   
 

 

 
 

Rudolf Oeltzschner se zřítil při zpátečním letu ve vleku za motorovým letadlem.  
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Přistání větroně „Condor II“ u Německého Brodu 29. července 1935, pilot Wolfgang Späte  

 /pozdější německé stíhací eso s 99 sestřely/. 

 

V září a říjnu se konal na letišti Koktebel na Krymu již po jedenácté sjezd a slet ruských plachtařů, 

kterého se jako pozorovatelé zúčastnili po prvé též naši plachtaři, a to šéf našeho bezmotorového 
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předválečného létání ing. L Elznic, technický referent a konstruktér „táta“ F. Pešta, generální 

tajemník MLL F. Synecký, plachtař Rašín jako tlumočník a tragicky později zahynulý šéfpilot MLL 

V. Košťálek, který pilotoval Aero 35, ve kterém byla návštěva do Ruska dopravena. Při této příležitosti 

jsme se po prvé setkali s ruskými plachtaři. /Pramen Fr.Kříž – Plachtění 1947, st. 28/. 

 

1936 
Dne 3.března 1936 dostalo přechodné letiště na vojenském cvičišti v Jindřichově Hradci oficiální 

statut „Pomocné vojenské letiště“. Před válkou byla k hraniční oblasti 31 na Jindřichohradecko,  přidělena 

2. letka pozorovacích letadel Š-328 z polního letiště Zbraslavice 

 

 
 

Na snímku, který se nevztahuje k leteckému dni jsou dva plátěné francouzské hangáry typu Bessonneau 

rozměru 20 x 24 m a přistávací znak „T“.Vlevo od hangárů je zřetelné drezurové cvičiště. Datum pořízení 

není znám. 

 

První letecký den v Jindřichově Hradci. 
 

Této významné události se budu věnovat trochu podrobněji. O konání leteckého dne informují shodně 

dvoje konkurenční jindřichohradecké noviny : Jsou to „Ohlasy od Nežárky“ a „Zájmy Českomoravské 

vrchoviny“ Nezávislý týdeník českého jihovýchodu. 

 

 
 

List Zájmy Českomoravské vysočiny č. 34 ze dne 20.8.1936 uvádí : 

 

Letecký den v Jindř.Hradci . K velkému leteckému dni Masarykovi letecké ligy počínáme 

uveřejňovat postupně osoby a korporace, jež převzaly funkci čestného předsednictva a čestného výboru. 

Jmenovaným vzdáváme srdečný dík. Výbor MLL. 

Č e s t n é  p ř e d s e d n i c t v o : Dr. Vavík, vyslanec ČSR v Bruselu. Generál Bedřich Neuman, 

velitel 5. divize. Ot. Bistřický, poslanec NS. Adolf Hrubý, poslanec NS. Jan Platzer, statkář. Ant. Brož, 
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starosta města. Pluk.gšt. Václav Volf, velitel 5. pol. děl. brigády. Pluk. gšt. Franc. Lanč, velitel 9. pěší 

brigády. Pluk. Pěch. Jan Klusák, posádkový velitel v J.Hradci. Jan Baťa, továrník, Zlín. Eugen Czernín, 

velkostatkář. Katel Mert, vrch. právní rada. 

Č e s t n ý   v ý b o r : Ferd. Dejmek, mistr tesařský, Kard. Řečice. Frant. Dvořák, ředitel Záložny 

v.v. Jan Brunner, továrník, Jarošov n. Než. Pětasedmdesátníci, Jindř. Hradec. 

 

Zájmy Českomoravské vrchoviny v č. 35 ze dne 27.8.1936 pokračují :  

Letecký den MLL dne 6. září v J. Hradci. Dnes uveřejňujeme další část členů čestného výboru 

leteckého dne: Česká průmyslová banka, fil. v J.Hradci. Ing. Walter Kohner. Těl. jednota Sokol, Strmilov. 

MUDr. O. Poláček. Škpt. čet. Frant. Doležal, vel. čet. odd. Jaroslav Hanzal. MUDr. Raimund Šavrda, 

pluk.zdr. v.v. JUDr. O. Svoboda, vrch. soud. rada. Jednota čsl. Orla. MUDr. Boh. Jordán, generál, šéf 

zdrav. v.v. Jar. Laňka, Kamenice n. Lip. Adolf Nellheibel, lesmistr, N. Bystřice. Dipl. agr. Jan Baloun, 

řed. hosp. školy. Josef Šimůnek. JUDr. Alfred Dittmann. Živnostenská záložna v Žirovnici. Vlastenecko-

dobročinná obec baráčníků „Vitoraz“. J. Satrapa, Studená. Obecní úřad Včelnice-Nový Etynk. Mjr. Frant. 

Tošnar, velitel dopl. odd. Ing. Jaroslav Eliáš, vrch. tech. rada. Frant. Cimrhanzl, restauratér. Jar. Zahajský, 

lahůkářství. Frant. Prášek, koňské uzenářství. Hugo Pick, módní závod. Jindřichohradecká spořitelna. 

JUDr. Frant. Weireich, Třeboň. Raimund Krnínský, drogerie. Frant. Schützner řed. Okresní záložny 

hospodářské. Jos. Schneider, továrník, Kunžak. Ant. Borůvka, hoteliér. Josef Hoffert, str. pletárna. Frant. 

Špírek, profesor v.v. Těl. jednota Sokol, Jindř. Hradec. Ant. Picka, vrchní pokladník v.v. Jan Sladkovský, 

lesní kontrolor. Ing. Jindř. Křivánek, řed. Zem. melior. školy v.v. Arnold Fleischner, kom. a obch. rada. 

Pěší pluk 29 „Plk. J. Švece“. MUDr. B. Dolanský, úř. lékař. David Wosner, ředitel, Nový Etynk. MUDr. 

Vlad. Ambros, pluk. zdrav. v.v. MUDr. Mil. Dufek, primář, Počátky. Čsl. obec legionářská, J. Hradec. 

Rudolf Svoboda, ředitel spořitelny. Ing. Dr. Frant. Hamerník. MUDr. Karel Ekšláger, Počátky. Selská 

jízda, J.Hradec. Hospodářské družstvo, J. Hradec. J.Braunsteiner, ředitel. Městský úřad v Žirovnici. Frant. 

Friedl, probošt.Rud. Kára, cukrářství. Josef Pán, mistr zednický a tesařský. Firma Tiedet a Theiner, 

velkoobchod. Městská rada strmilovská. V. Daniel, válcový mlýn, Stráž n. Než. Odbočka svazu 

důstojníků v J. Hradci. Odbočka svazu rotmistrů v J. Hradci. Ing. Vlad. Eck, profesor. Pplk. V. Nouzák. 

MUDr. Jos. Krbec, lékař v Táboře. Ferd. Teinitzer, obchod koloniální. Hynek Neužil, řed. Živnostenské 

záložny. Živnostenská záložna v J. Hradci. Národní garda 75 města J. Hradec. Jan Zevl, řed. Záložny, J. 

Hradec. JUDr. Rudolf Bermann, advokát. Jan Šnýdr, konces. zubní technik. (Pokračování.) 

 

Týdeník „Zájmy Českomoravské vysočiny“ pokračuje v č. 36 dne 3. 9.1936 na straně č. 3: 

Doplňujeme a uzavíráme seznam členů čestného předsednictva : pluk. Tomášek, velitel 5. děl. pluku, 

a seznam členů čestného výboru :Československá obchotnická beseda v J. Hradci, Jarosl. Svoboda, knihař, 

Ferd. Hník, maj. drogerie, Zaměstnanci čs. stát. drah v J.Hradci, Vil. Singer, továrník, Josef Kraus, 

průmyslník, Ant. Langer, obchodník, Josef Jureček, elektrotechnik, J. Trčka, řed. Čs. stát. reál. gymn., 

Dělnická tělocvič. jednota J.Hradec, Frant. Žemlička, maj. drogerie, K. Zvěřina, prokurista Jindřichohradecké 

spořitelny, Oldř. Procházka, řed. Zemědělské pojišťovny, JUDr. Vítězslav Riedl, advokát ve Veselí n.L., Jos. 

Maurer, hodinář, MUDr. Pavel Gerečka, st. obv. lékař, JUDr. Alois Allmannn, práv. řed. měst. úř., JUDr. Th. 

Vojta, st. zást. Tábor, PhMr. B. Vospálek, lékárník, Praha, JUDr. Karel Hrůza, min. rada, Adolf Šetka, řed. 

spoř. v. v., Spolek čsl. Železničních úředníků, odbor J.Hradec, K.Čs.T., odbor J.Hradec, Spolek pěstitelů 

poštovních holubů Jindř. Hradec, Dr. Ing. Štícha, min. veř. prací, Jan Hofbauer, statkář, Stříbřec, Sbor 

dobrovolných hasičů Jindř. Hradec. 

Pro letecký den určen byl tento pořadatelský výbor: Dr. Boh. Maršík, vrch. rada pol. spr., mjr. pěch. 

Fr. Ellinger, pobočník vel. pluku, Václav Krška, okr. škol. insp., Boh. Englický, učitel, Karel Prášek, letec 

z povolání, Jar. Bradáč, knihkupec, Gustav Braunsteiner, učitel, Frant. Cílek, odb. učitel, PhMr. Gustav 

Coufal, Jan Oulehle, kožešník, kpt. pěch. Fr. Cerman, šrtm. Jos. Lískovec, St. Longin, hodinář, Rud. Tampír, 

ber. ředitel v.v., Sokol, Václav Chalupa, drogista, šrtm. Fr. Fabian, škpt.v.v. Regentík, CPO, mjr. Lev 

Kubala, CPO, Vilém Singer, továrník, Hasič. sbor, Ludvík Kryzánek, insp. ČSD, Národní garda, Jindř. 

Šimánek, účet. řed. spoř. v.v., Skauti, npor. Josef Sekava, okr. vel. čet, Četnictvo, O. Stárka, obch. příručí, 

Spolek pěstitelů pošt. holubů, Sport. Klub Jidř. Hradec. 

Obecenstvo se žádá, aby dbalo při leteckém dni pokynů pořadatelů, kteří budou zvláštní páskou 

opatřeni, aby se předešlo jakékoliv možné nehodě nebo případnému úrazu. Pro účastníky, kteří přijedou na 

letecký den autem, motocyklem nebo kolem, připravili jsme hlídané parkoviště na Kasalově stadionu. Na 

letiště není žádnému vozidlu, mimo pořadatelských, vstup dovolen. Dále upozorňujeme, že v sobotu 5. září 

proveden bude v jindřichohradeckém a přilehlých okresech propagační let letounem, z něhož shazována bude 

reklama na letecký den s reklamou jidř. hradeckých firem. 

V závěru naší zprávy můžeme s radostí naší veřejnosti sděliti, že Letecká společnost Zlín plně 

pochopila význam leteckého dne a přislíbila účast dvěma letouny „Zlín XII“. Nepochybujeme, že den 6. září 
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bude svátkem celého českého jihovýchodu a českomoravské vysočiny a že mohutnou účastí stane se 

manifestačním projevem plného uznání důležité služby letectva pro náš stát. 

 

 
 

Týdeník „Zájmy Českomoravské vysočiny“ uvádí v č. 36 dne 3.9.1936 na straně 2 tuto zprávu. 

Velký letecký den pořádá v neděli dne 6. září 1936 na voj.cvičišti místní skupina Masarykovi letecké 

ligy v Jindř.Hradci pod protektorátem posádky a městské rady za spolupráce místní posádky a všech složek 

CPO s tímto programem: D o p o l e d n e : Přílet letadel do 11 hod. Prohlídka letadel s odb. přednáškou 

(přílet letadel dopoledne jest znamením, že se letecký den koná). O d p o l e d n e: Zahájení leteckého dne ve 

14 hod. Start letounu A 125. Shození věnce a vztyčení státní vlajky. Hymna. Vypuštění poštovních holubů. 

Předvedení výcviku pilota motorových letadel. Předvedení chyb pilotních žáků. Vlek větroně motor. letadlem 

A 125. Předvedení startu a přistání větroně. Ukázky akrobacie větroně (Rodovský). – P ř e s t á v k a. – 

Shození padáku s figurinou z hořícího letadla. Akrobacie stihacího letadla B 23 (Altmann). Vrcholná letecká 

akrobacie (major Ambruš). Bombardovací nálet tříčlenné skupiny na improvisovanou vesnici za 

spoluúčinkování míst. posádky a všech složek CPO. Vstupné 10.-, 5.-, 3.-, vojsko a školní mládež Kč 1.-. 

Několik návštěvníků bude vylosováno k bezplatným letům. Dopoledne i odpoledne vyhlídkové lety 

s obecenstvem dopravním letounem, cena Kč 30.-, děti a vojsko Kč 20.-. O občerstvení postaráno. 

Autobusové spojení od Střelnice na letiště. Předprodej vstupenek u fy A.Landfras syn, Jar. Bradáč a V.Čápa 

v J.Hradci. Rozhlasový vůz fy Microphona. Veškeré informace podá K.Prášek, let. z povolání a PhMr. G. 

Coufal. V případě nepříznivého počasí se letecký den nekoná. Prodavače občerstvení upozorňuje 

poředatelstvo leteckého dne, že prodej na letišti jest povolen pouze na legitimaci, vyhotovenou Místní 

skupinou MLL v J.Hradci. Přihlášky na povolení prodeje na letišti a na lety obecenstva přijímá jednatel 

Místní skupiny MLL Prášek Karel, letec z povolání v Jindř. Hradci. 

 

Dále byla v tomto deníku zveřejněna následující vyhláška vztahující se ke konání leteckéího dne: 

Vyhláška. Vzhledem ke změně dispozic ruší s platnost vyhlášky čís. 35.019 ze dne 22. srpna 1936 o 

uzávěru okresní silnice z Jindř. Hradce do Hospříze a silnice ta v den leteckého dne Masarykovi letecké ligy 

6. září 1936 zůstane pro veškeren provoz volná. Upozorňuji však, že zmíněného dne nesmí jakákoliv vozidla, 

ani osoby se na silnici zastavovati neb zdržovati, a to v celém obvodu vojenského cvičiště, kde letecký den 

bude pořádán. Okresní hejtman, vrchní rada politické správy: Dr. Maršík v.r. 

Následují tyto  zprávy: 

Na vojenském cvičišti je rušno. M.L.L. pilně připravuje letecký den. Na vhodném místě postaveny 

jsou tři tribuny, upravuje se startovací a přistávací plocha letiště, staví se improvisovaná vesnice, připravuje 

se stanoviště rozhlasu, hlavní stanoviště pořadatelstva atd. Vše děje se v měřítku velkorysém, což nasvědčuje 

okolnosti, že hlavní řízení leteckého dne nachází se v rukou zkušených pořadatelů. – Tuto práci shlédneme 

v neděli 6. t.m. a k vlastní organisaci celého podniku přičiníme své poznámky. 
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Pohled přes voj. cvičiště směrem k cihelně. U silnice přihlíží školní výlet. 

 

Pány majitele domů  zdvořile žádáme, aby v neděli 6. září u příležitosti leteckého dne vyvěsili na svých 

domech prapory. MLL. 

 

Obdobně informuje o přípravách leteckého dne také deník Ohlasy od Nežárky dne 4..9.1936 str. 4. 

 

 A nyní co bylo napsáno o průběhu leteckého dne :  

 

Ohlasy od Nežárky č.37; 11.9.1936 str. 3. Letecký den, který uspořádala místní odbočka 

Masarykovi Letecké Ligy v neděli 6. t.m., byl největším podnikem tohoto druhu u nás a také zásluhou 

pečlivé přípravy i přes nejisté počasí podařilo se pořadatelstvu shromážditi při něm několik tisíc diváků, které 

přivážely vlaky i nekonečná a u nás nevídaná řada aut a motocyklů. Vojenské cvičiště proměněné v letiště a 

opatřené tribunou i sedadly, už v sobotu budilo živý zájem veřejnosti zvláště naší mládeže při příletu 

jednotlivých letadel, po nichž následovala další v neděli dopoledne. Celkem přistálo tu 8 letadel 

zúčastněných na leteckém dni v tomto časovém pořadí : Praga Air Baby 36 (40 HP), českomor. Kolben, pilot 

nadpor. Strejček, vedoucí letky MLL Praha, Komár F II.8 (motor Walter 120 HP), pilot Franc ze st. aerolinie, 

letadlo A 125 (Perun 240 HP), pilot Inž. Konečný, pozorovatelka sl. Králová s ním větroň Sokol (pilot 

Rodovský), desetimístný dopravní letoun Aero A 38, (OK-ULF) (Jupiton 450 HP), šéfpilot Altmann, kpt 

Lipner a Reiman od 6. let.pl., Š 39 (Walter Minon 120 HP), pilot Dr. Ing. Štícha a Mareš, R 9 (Castor Walter 

240 HP), pilot prap. Landa, pozor. sl. Marečková, a stihačka B 23 (Hispano Škoda 340 HP), pil. št. rotm. 

Krahulec; majoru Ambrušovi, jenž měl přiletěti až odpoledne z leteckého dne v Přerově, zabránily špatné 

povětrnostní poměry k dodržení slibu. Propagační lety prováděny už v sobotu odpoledne i při nepříznivém 

počasí v neděli dopoledne, o 2. hodině odpolední pak zahájen program leteckého dne tím, že letoun A 125 

shodil věnec, za zvuků  hymny vztyčena státní vlajka, uvitáni vojenští i civilní hodnostáři a vypuštěni 

poštovní holubi. Po předvedení výcviku a ukázek chyb pilotních žáků startoval letoun A 125, maje ve vleku 

větroně Sokola pilotovaného naší rekordwomen sl. Královou z Plachtařského odboru MLL., která po 

odpoutání větroně od letadla provedla řadu akrobatických obratů, jejichž druhou vrcholnou serii s letadlem 

předvedl mistr akrobacie Rodovský. Po startu malého Air Baby v druhé části programu podána ukázka 

vzdušného boje mezi bombardovacím letadlem, představovaným dopravním A 38, a stihačkou, jež skončil 

znázorněným seskokem posádky sestřeleného letadla pomocí dvou padáků. Druhý boj předveden po ukázce 

normální akrobacie šéfpilota Altmanna a to útokem tříčlenné skupiny letadel, jež napadla na cvičišti 

improvisovanou osadu v několika náletech bombami zápalnými a plynovými, jsouc odstřelována kulomety a 

protiletadlovou baterií; po útoku zasáhly složky C.P.O.- Teprve ku konci tohoto čísla, jímž pořad byl plně 

vyčerpán, spustil se liják, takže celý program mohl býti dík dobré organisaci do té doby hladce absolvován, 

jakož i lety obecenstva, které našly velmi mnoho zájemců A 38 nejen při přestávce, ale až do setmění.- O 

krásný úspěch leteckého dne vedle poředatelstva zasouižili se četní jednotlivci i zúčastněné korporace, jimž 

výbor MLL. touto cestou tlumočí srdečné díky: veliteli místní posádka p. plukovníkovi pěch. J. Kluzákovi, 

veliteli pěšího pluku 29. a ppl. J. Půstovi, vel. dělostřeleckého oddílu děl. pluku 5, kteřížto pánové s nevšední 

ochotou podpořili ve všech směrech s jejich důstojníky a mužstvem náš podnik, slavné městské radě a p. 

starostovi města Ant. Brožovi, veliteli CPO p. štáb. kap. R. Regentíkovi, všem složkám CPO, p. nadp. J. 

Sekavovi, okres. veliteli četnictva. Spolku pěstitelů poštovních holubů, Sportovnímu klubu, Jindř. Hradec,  
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p. kapitánovi zbroj. Lipnerovi od 6. leteckého pluku, p. Ferd. Jírovi maj. elektr. závodu, p. Boh. Kasalovi, 

architektu, p. J. Šonskému, staviteli, p. J. Procházkovi, staviteli, p. Demalovi, mistru tesařskému, p. H. 

Stampfovi, zasilateli, p. nadlesnímu Novotnému, p. revírníku Maříkovi, Czerninskému pivovaru, veliteli 

Národní Gardy 75 města J.Hradec p. insp. L.Kryzánkovi, p. insp. Mráčkovi a policii, p. továrníku Ing. W. 

Kohnerovi, MUDr. A. Šebkovi a Jos. Löwýmu, Veslařskému klubu Vajgar, všem členům čestného 

předsednictva a výboru a firmě Micophona. Zvláště vřelý dík vzdává výbor MLL. panu odb. radovi  min. veř. 

prací Inž. Dr. G. Štíchovi  za všestrannou podporu a pochopení jeho snah, dále děkujeme všemu občanstvu za 

účast na leteckém dnu, za podporu a uznámí práce při propagaci letecké myšlenky. 

Toliko hodnotící článek OON.. 

 

 
 

Letadla Brandenberg C 1 na voj.cvičišti. Datum pořízení ani osoby na snímku nejsou známy. 

 

Nebylo vše provedeno dobře, jak dokládá kritický článek p. škpt. v.v. R. Regentíka s názvem: Cvičení 

v protiletecké obraně – jak nemá býti. Pan Regentík poukazuje na to, že před ukázkou cvičení nebyl 

proveden  předběžný výklad. Po té měly odstartovat letouny znázorňující bombardovací útok. Ty však 

odstartovaly předčasně a bez jakéhokoliv programu prováděla bombardování. Tolik zkráceně článek. 

(Jednalo se o civilní letce, kteří údajně nedodrželi stanovený program cvičení protiletecké a protiplynové 

ochrany.- pozn.autora).  

 

Poznámka autora k posádkám a typům učinkujících letadel. Deník Zájmy Českomoravské vrchoviny 

uvádí : 

Ke 4. hod. přilétlo jako první letadélko „Praga Air Baby 36“ 40 HP, výrobek Českomoravské Kolben-

Daněk, pilotované nadporučíkem letcem Strejčkem, s vedoucím letky MLL v Praze. Za nedlouho přilétl 

„Komár“ F 118 s motorem Walter 120 HP, pilotovaný Francem, startérem státních aerolinií a pozorovatelem 

Dr. Růžkem ze Zemského úřadu v Praze. Dále aero A 125 s motorem Perun 240 HP, pilotovaným Ing. 

Konečným  z min. veřej. prací, pozorovatelkou sl. Královou z Plachtařského odboru MLL, majíc ve vleku 

větroň Sokol řízený Rodovským, nejlepším naším plachtařským akrobatem. Přilétá A 38, (OK-ULF) 

dopravní letoun, výrobek fy „Aero“ s motorem Jupiter 450 HP, desetimístné, pilotované šéfpilotem letky 

MLL Altmannem, kapitánem zbroj. Lipnerem, zbrojním důstojníkem let.pluku 6 Reimannem a technickým 

personálem.V neděli dopoledne přilétla další dvě letadla Š 39 s motorem Walter Minor 120 HP, s posádkou 

odborným radou Dr. Ing. Štíchou a pilotem Marešem, a R 9 s motorem Castor Walter 240 HP, pilotován 

praporčíkem Landou, šéfpilotem ústřední letecké školy, pozorovatelem pilotní žákyní sl. Věrou Malečkovou. 

K 10. hodině přilétá stíhací letoun B 23 s motorem Hispano-Škoda 340 HP, řízený šrtm. Polním pilotem 

Krahulcem (Fišamentem), vrchním mechanikem státních aerolinií....... Pilot Truhlář z akce  „1.000 pilotů“ 

předvádí letoun Praga Air Baby. 

Tolik k rozdílnému podání tisku. 
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A  ještě jedno doplnění v podání ZČmv : 

Poslední číslo programu, start letounu Praga Aie Baby, řízený pilotem Altmannem a jako pozorovatel 

des. Balounem , který zahrál Hradečákům na křídlovku jejich zamilovanou písničku „Hradečku, Hradečku“. 

Program ukončen a pokračováno až do úplného setmění s lety s obecenstvem. O tyto lety byl takový zájem, 

že se na mnohé a mnohé nedostalo. Vzdor nepříznivému počasí, kterým byl celý podnik po celé dva dny 

stíhán, byl program přesně dodržen, až na vrcholnou akrobacii majora Ambruše, který se nacházel v Přerově 

na zemském leteckém dnu a následkem velmi špatných povětrnostních podmínek na Českomoravské 

vysočině nemohl z Přerova odpoledne přilétnouti, jak bylo proponováno v předvečer leteckého dne.Tento 

velkolepý podnik, který připavován byl několik měsíců, skončil bez nejmenšího úrazu za plné spokojenosti  

přímo obrovské účasti obecenstva z blízka i dalekého okolí. Ukázalo se, že propagační akce, která prozíravě 

vedena p. Kar.lem Práškem, letcem z povolání, neminula se účinkem a že houževnatost, s jakou p. Prášek 

spolu s několika jednotlivci v rámci MLL organisoval tento letecký den, byla korunována nejlepšími  

morálními i finančními úspěchy. 

Celá veřejnost vděčí pořadatelstvu za prožitek, který byl uspořádáním leteckého dne připraven. 

Ukázalo se opět, že velkolepé akce a podniky dlužno do všech detailů propracovati, aby bezvadnou 

organizační službou a programem stanovené výkony uspokojily obecenstvo. I když tentokráte snad vše 

nebylo provedeno tak, jak mnozí očekávali, dlužno poznamenat, že výsledek leteckého dne byl nadmíru 

zdařilý.  Kdyby naše organisace a spolky měly alespoň po jednom tak čilém a houževnatém pracovníku jako 

jest pan Prášek byl by náš kulturní a společenský život zcela jinak utvářen, neboť činnost každé organisace a 

spolku vyjádřena by byla větší životaschopností a podnikavostí. 

MLL sdružující ve svém středu občany znalými důležitost a význam letectva vůbec, zasluhuje si, aby 

veřejnost její činnost přistupováním za členy podporovala, neb jen tak bude možno, aby státu byli dáni MLL 

školení piloti. Nepochybujeme, že po vzoru jiných měst, i v Jindř. Hradci ujme se Místní skupina MLL 

výcviku pilotů, což dnes jistě bude jí umožněno přítomností p. K.Práška, letce z povolání, a finanční posilou, 

kterou jí letecký den přinesl.  /článek podepsán –jt./  

 

K počasí – Po celé dva dny bylo nepříznivé počasí, které však dovolilo provedení hlavního programu 

po jehž ukončení  se spustil liják. Pro nepřízenivé počasí na Českomoravské vysočině nemohl přilétnout z 

Přerova akrobat major Ambruš. Propagační vyhlídkové lety pro obecenstvo nebyly nepřízní počasí celkově 

ovlivněny.       

 

 

 

 
 

Tento vzácný odznak u příležitosti prvního leteckého dne v Jindřichově Hradci mi laskavě dovolil 

ofotografovat můj spolužák Jan Kocar z Kunějovských samot. Je to památka po jeho otci. 
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Ještě toto doplnění........ 

Na vojenském cvičišti byla předváděna vojenská letadla. Prováděly se i vyhlídkové lety 

s dvouplošníkem Aeroklubu Aero A-38, OK-ULF.  

Na větroni Göpingen 1 Wolf (původní německý název si Rodovský opravil na SOKOL) létal p. 

V.Rodovský a sl. Králová. Pan Vítězslav Rodovský letěl v aerovleku do Jindřichova Hradce z Prahy přes 

České Budějovice. Dne 5. 9. 1936 letěl ze Kbel s větroněm Gö 1 „Sokol“ ve vleku za letounem A-125 OK-

LIV s pilotem Konečným - ze Kbel vzlétli ve 14.58 hod.  

V Č. Budějovicích přistál za 90 min v 16.28 hod. Tentýž den v 17.30 h vzlétli opět z Č. Budějovic a 

po 30 minutách přistál s větroněm v 18.00 hod. v Jindřichově Hradci. 

Následující den 6. 9. 1936, vystoupil Slávek Radovský v akrobatické ukázce s větroněm Gö-1 „Sokol“ 

v Jindřichově Hradci  -  vzlet v 15.00 h, přistání v 15.15 h. 

Dne 6. 9. 1936 se pak vrátil do Prahy, a to tak, že letěl v motorovém vlečném letounu  a větroň 

pilotovala jeho partnerka a budoucí žena slečna Králová. Vzlétli v 17.46 hod. a přistáli v 19.15 hod. v Praze. 

Tyto informace jsou vypsané z hodnověrných podkladů a  poskytli  je  pan Jaroslav Prchal a Jan Brskovský. 

 

    
 

 Sláva Rodovský  měl vždy k padáku nechuť. Jednou si jej vzal a právě tehdy ho potřeboval. Po šťastném 

seskoku (r.1934 při nehodě Z-VII) se tváří již k padáku důvěřivě 

 

Z časopisu Letec č.10/1936: Odbočka MLL v Jindř. Hradci: Dne 6. září 1936 pořádala odbočka 

MLL „Letecký den“, jenž se i přes velmi nepříznivé počasí vydařil velmi pěkně a splnil k úplné spokojenosti 

občanstva své poslání. Při této příležitosti budiž tlumočen náš vřelý dík panu odbornému radovi Dr. Ing. 

Gustavu Štíchovi z M.V.P., jenž s nevšední ochotou podpořil náš podnik, dále panu npor.letectva Strejčkovi, 

vedoucímu letky MLL v Praze a celému jeho leteckému personálu za krásné a přesné provedení programu při 

velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách, panu kpt. zbroj. Lipnerovi z 6. let. pluku za jeho přípravy 

k bombardovacímu náletu a panu Karlu Práškovi, letci z povolání, za jeho neúnavnou píli a svědomitost, 

kterou věnoval přípravným pracím k leteckému dni. 

Tolik článek z dobového odborného tisku. 

 

V deníku „Zájmy Českomoravské vrchoviny“ č. 36 ze dne 3.9.1936 se v rubrice „Z jihočeských 

měst“ také dočteme: Č.Budějovice - 7 členů jihočeského Aeroklubu podrobilo se s úspěchem pilotní zkoušce 

před zkušební komisí. Mezi nimi je i jedna žena, slečna M.Doubková.  Tábor – MLL, skupina Tábor vyslala 

do instruktorského kursu do Rané u Loun 2 frekventanty na měsíční výcvik. 

 

1937 
 

Ve Španělsku zuří občanská válka. 

 
Dne 30 dubna 1937 vyšel v „Ranních novinách“ nenápadný článek : 

Zprávy se zabývaly zkázou baskického města Guerniky,  bombardování provedla německá Legie Condor  

dne 26.dubna1937. 
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V zahraniční rubrice a pod titulkem „Pan Sobotka, hrdinný hakenkrajcler z Bilbaa“ se v něm čtenáři mohli 

dočíst následující: 

„Dnešní večerní vydání pařížského časopisu ‚Ce Soir’ uveřejňuje fotografii říšsko-německého cestovního 

pasu letce Hanse Sobotky, narozeného podle údajů v pasu 4. prosince 1912 v Jindřichově Hradci v Čechách, 

povoláním  obchodníka, bytem v Berlíně. Tento letec dostal podle dokladů cestovní pas 5. dubna t. r. v 

Berlíně, 6. dubna byl v Římě, 7. dubna v Seville a 10. dubna v Burgosu a zúčastnil se s ostatními německými 

letci leteckého povstaleckého útoku na Bilbao, při čemž byl zajat.“ (Letec při sestřelu zahynul). 

 

Presidium Ministerstva vnitra iniciovaly úřední prošetření celé záležitosti. Šlo především o to, jaký je vztah 

Jana (Hanse) Sobotky a jeho rodiny k našemu státu. Ještě předtím, než došlo k ukončení celého šetření, vyšel 

8. června 1937 ve „Večerním českém slovu“ článek „Letec Sobotka z J. Hradce sestřelen ve Španělsku“, 

který znovu vznesl otázku ohledně sestřeleného letce Sobotky: 

„Na baskické frontě bylo v minulých dnech sestřeleno povstalecké letadlo německého původu. U jeho pilota, 

který se zabil, byl nalezen pas, vydaný policejním ředitelstvím v Berlíně. Z pasu se zjistilo, že je to 

pětadvacetiletý poručík Hans Sobotka, německé národnosti, narozený v Jindřichově Hradci. Otec Sobotkův 

tu byl za Rakouska setníkem u pěš. pl. 75.“ 

 

Krátce dodatek:  

Oficiální vyrozumění, které pro Presidium ministerstva vnitra vypracovalo Presidium zemského úřadu v 

Praze, bylo zpracováno 10. června 1937. Mimo jiné se z něho dovídáme: 

„Podle záznamů v matrice narozených českobratrské církve evangelické v Jindř. Hradci narodil se dne 4. 

března 1912 v Jindřichově Hradci Hans Georg Adolf Sobotka, syn Kamila /nar. 24. 4. 1869/, setníka býv. c. a 

k. pěš. pluku č. 75 a matky Hendriette Anny Edith, rozené Goedicke, narozené 15. března 1891, dcery 

evangelického faráře ze Saska. Při křtu Hanse Sobotky bylo zúčastněno 9 svědků, vesměs z Německa. 

 

 
 

Na straně povstalců se pro bombardovací Dorniery Do 17 vžilo označení Bacalao, tedy treska. Vděčily za ni 

svým elegantním štíhlým tvarům. Na tomto snímku je stroj Do 17E-2 W.Nr. 851 s trupovým označením 27-2 

pojmenovaný Pablo 2. Byl to první ztracený stroj tohoto typu ve Španělsku a osudným se stal pravě Lt. 

Hansi Sobotkovi a jeho osádce. S ohledem na krátkou službu jsou jeho snímky velmi vzácné. 
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Nepříliš kvalitní, ale o to vzácnější záběry trosek Sobotkova Do 17E-2 W.Nr. 851 (27-2), pořízené 18. dubna 

1937 po jeho sestřelu u Bilbaa, konkrétně u nedaleké obce Zaratamo, ležící 3 kilometry od okrajové čtvrti 

Galdácano. Ačkoliv na tento Dornier utočilo zřejmě vice republikánských Polikarpovů I-15, za jeho zhoubce 

bývá vydáván pouze Capitán Felipe del Rio Crespo. 

 

 
 

„Hier starben am 18. 4. 1937 den Fliegertod f‘ür ein freies Spanien.“ Pamětní kámen na místě dopadu 

Sobotkova Dornieru Do 17E-2 se jmény Lt. Hanse Sobotky, Uffz. Friedricha Müllera a Uffz. Otty 

Hoffmeistera. 

Po ukončení války bylo podobnými památníky poseto celé bývalé španělské bojiště, kde bojovala Legie 

Condor 

(Pramen-Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Leutnant Hans Sobotka aneb český letec sestřelen nad 

Bilbaem? Historie a vojenství č. 1/2013, s. 86-97,  souhlas 4.8.14).  

 

Masarykova letecká liga-místní skupina Jindřichův Hradec vydává dne 15.04.1937 žáku IV. třídy 

měšťanské školy v J. Hradci Valentinu Časnému a Vladimíru Mackovi žáku II. třídy „Osvědčení“ č.j.90/37 o 

účasti na modelářském leteckém kurzu v roce 1936/1937 s výborným prospěchem. Vedoucím kurzu byl letec 

pan Karel Prášek.  

 

  
 

Modelářský kroužek letce Karla Práška (sedí uprostřed) v roce 1937.  
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 Ze vzpomínek tehdy skautíka Jaroslava Prchala: 

Odbočka MLL v Jindřichově Hradci se dne 24. září 1937 aktivně podílela na zajištění vrcholné české 

aeroklubové soutěže „III. národní let RČS“. Tato soutěž se konala ve dnech 24. až 27. září 1937 za velmi 
nepříznivého počasí, které již na počátku soutěže zavinilo smrtelnou havárii osádky Emil Turek-František 

Hajný. Trať Národního letu RČS vedla z Prahy přes Plzeň (P=přistání), Klatovy (O=otočný bod) byly pro 

špatné počasí vynechány, dále České Budějovice (P), Jindřichův Hradec (O), Brno (P), Piešťany (P), Zlín 

(P), Ostravu (P), Hradec Králové, Pardubice (P) a cíl Praha. Ze 35 strojů, které se sešly na startu, jich závod 

dokončilo jen 24. Vítězem se stala osádka Be-550 Vladislav Krejčí-Karel Divíšek se ziskem 4.106 bodů. 

První den tohoto okružního letu republikou byl stanoven otočný bod na jindřichohradeckém 

vojenském cvičišti („execíráku“), nad nímž musela letadla, přilétávající v nepravidelných intervalech od 

Českých Budějovic, snížit výšku letu na 50 m a shodit tubu s hlášením. Členové skautského oddílu 

zajišťovali nalezení tuby a předání rozhodčím. Bylo to dost běhání, neboť shozy nebyly přesné a také byla 

vysoká tráva. Byl to nevšední zážitek vidět tolik aeroplánů všech možných typů ve vzduchu a při náletu na 

shoz. Odbočka se tohoto úkolu zhostila úspěšně!  

Konec vzpomínek JP. 

 

 
Osazenstvo autodílny pana Josefa Bednáře (drží vrtuli) fandilo vznikající odbočce MLL. 

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

Předsedou odbočky MLL byl okresní školní inspektor pan V. Krška. Náčelníkem odbočky MLL byl 

civilní letec pan Karel Prášek, který vykonával odborný dozor při provádění výcviku. Pan K. Prášek 

bydlel ve Zbuzanech, asi třetí nebo druhý domek po pravé straně, hned za odbočkou z hlavní silnice. Udajně 

létal jako pilot u ČSA (Jak uvádí dobový tisk létal při leteckém dnu 6. září 1936 propagační lety). Po válce 

létal jako pilot Bezpečnostního letectva a měl mít údajně nehodu s Bf 109 G. Ale to je vše, ani jeho civilní 

a vojenském zařazení se nepodařilo přesně zjistit. Jisté však je, že duší celé akce byl pan Josef Bednář st., 

majitel autodílny se sídlem v ulici Pražská, na výpadovce směr Praha číslo 521/II. On a jeho kolegové-

nadšenci do létání se nesmírně zasloužili o začátek létání v Jindřichově Hradci.  

 

Týdeník Ohlasy od Nežárky č. 46 ze dne 12. listopadu 1937 na straně 4 informuje : 

Slavnostní křest letadla „Hradečák“. Plachtový odbor MLL bude konati v neděli 14. t. m.  

o 11.  hodině dopolední na Wilsonově náměstí slavnostní křest letadla „Hradečák“.-  Pořadatelstvo zve celou 

veřejnost k této slavnosti, spolkům ve skupinách budou vyhrazena místa. – Letoun po slavnosti bude 

přístupný veřejnosti k bližší prohlídce. Slavnost se koná za každého počasí. Bližší na plakátech.  

Konec oznámení. 
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Dne 14. listopadu 1937 byl na Wilsonově náměstí v Jindřichově Hradci slavnostně 

pokřtěn kluzák : 

 

„Hradečák“ 
 

Dobová fotografie z této slavnosti je uveřejněna v časopise Letectví, prosinec 1937, strana 553 a také 

v PK AK. Přítomni byli – předseda odbočky MLL pan V.Krška, za Ministerstvo veřejných prací odborový 

rada ing. Ján Bervida (*1893 - +1962), přednosta odboru sportovního letectví, který působil po válce jako 

předseda leteckého odboru MD, zástupce rady města náměstek pan prof. Dr. Mostecký  a za vojsko pplk. 

Macháček. Za ústředí MLL generální tajemník František Synecký. 

 

 
 

Na snímku před kluzákem je mezi čestnými hosty předseda odbočky MLL Okresní školní inspektor pan 

V.Krška, manželka okresního hejtmana R. Soumarová, manželka městského lékaře paní Dolanská a letec 

Karel Prášek. 

 

Týdeník Ohlasy od Nežárky ze dne 19. listopadu 1937 č. 47 strana 3 informuje: 

Slavnost křtu bezmotorového letadla „Hradečák“ uspořádal v neděli 14. t. m. dopoledne o 11. hodině 

plachtařský odbor MLL. na Wilsonově náměstí za přítomnosti četných zástupců úřadů, důstojnictva, 

poddůstojníků, vojínů a korporativní účasti Národní gardy, hasičů, skautů, Sokola, Pětasedmdesátníků a 

Baráčníků.  

Pořad slavnosti zahájen vztyčením státní vlajky za zvuku vojenské hudby, jež zahrála státní hymnu, 

načež uvítal hosty a promluvil o významu slavnosti předseda MLL insp. Krška, jenž vzpomněl dosavadní 

práce zdejší odbočky MLL a poděkoval všem jeho pracovníkům i příznivcům. Potom učinili projevy za 

ministerstvo veřej. prací odb. rada ing. Beneda (správně Ján Bervida-poz.autora), za vojsko podpluk. 

Macháček, za městskou radu náměstek prof. Dr. Mostecký a za ústředí MLL její gen. tajemník Jynecký 

(poz.autora správně František Synecký), kteří vesměs vyzdvihli význam letectví pro obranu státu a přáli zdar 

zdejší MLL. 

Na to kmotra letadla, choť okres. hejtmana pí. R. Soumarová přistoupila s příštími žáky plachtění a členy 

čestného předsednictví k letadlu a ozdobila jej kyticí s přáním : „Milý letoune ! – Dávám ti jméno Hradečák a 

přeji ti bys svému jménu i městu dobyl mnoho slávy. Vyplň dobře všechny naděje v tebe vkládané. Letounu 
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Hradečáku a našim plachtařům přeji zdar!“ Spuštěním státní vlajky slavnost ukončena načež vojenská hudba 

uspořádala promenádní koncert.   

 Konec zprávy  

 

 

 

 

 
 

Na fotografii poznáváme první organizátory pány: 

 

Od kluzáku doprava: p.Picka, p.Kouba, p.Pláteník, Josef Bednář st., Jan Fical, Jaromír  Hájek. 

Od kluzáku doleva :   MVDr. Václav Zuda, Stanislav Ráftl, Josef Kubát, Antonín Jirák,  

 Vilém Singer, Otakar Starka. 

  

Fotografie pořídil majitel drogerie pan Raimund Krninský a pan František Houska.  

 

V PK AK uložen filmový materiál p. R. Krninského převedený do formy DVD, zachycující křest 

kluzáku a první lety u obce Políkno, na Čerťáku a Jindřiše. 

 

 V té době měl klub 15 členů a za instruktáže p. K. Práška byly prováděny skoky v okolí Jindřichova 

Hradce, viz zápisník letů p. J.Bednáře sen. Starty byly prováděny gumovým lanem a doprava na start koněm 

nebo ručně. Doba letů 10-25 sekund až jedna minuta. Mimo terénu u Políkna se létalo na severních svazích 

Jakubu, vojenském cvičišti a na Fedrpuši. Dále se také létalo na malém svahu za strážním domkem u jatek 

vedle trati do Veselí n/L., dnes tam vede silnice a na svazích u Jindřiše. 

 

 

 

 

Pro porovnání je ke konci roku 1937 v republice evidováno 141 odborů s 1.836 členy. Zkoušku „A“ 

mělo 1.083, zkoušku „B“ 594 a  zkoušku „C“ 159 členů. V tomto roce dosáhli první dva plachtaři v ČSR 

kategorie „D“ (stříbrné „C“) a další tři piloti splnili první podmínku pro dosažení tohoto stupně, když létali 

déle než 5 hodin! /Fr.Kříž Plachtění/. 
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V sedmatřicátém roce dostali naši plachtaři oficální pozvání do ciziny. Rakouský aeroklub je 

pozval na plachtařský sjezd do Solnohradu při příležitosti zasedání ISTUS. Jako piloti byli delegováni 

Elznic a Šilhan s větroněm „Tulák“, jako experti ingC. Hanák z Brna a ing. Chlup z Olomouce. 
Liberecký Preussler zastával funkci řidiče a mechanika. Ze zájezdu bylo přivezeno mnoho poznatků a 

poprvé jsme mohli změřit své možnosti s možnostmi plachtařů jiných států. Odtud nám také Elznic se 

svými druhy přinesl novou techniku termického létání, a to způsob kroužení, kterýžto způsob poznal 

v roce 1930 Wolf Hirth. /Pramen Fr.Kříž, Plachtění 1947, str. 71/  
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Plachtařský terén Políkno 

 

 

 

 

Legitimace MLL - ústřední plachtařský výbor č. 2.004 pana Josefa Bednáře sen. narozeného 

v Enzersdorf an der Fischa  (SE Vídeň) (*5.03.1896 - +9.09.1951), ve které má zaznamenánu První 

plachtařskou zkoušku „A“ složenou v Jindřichově Hradci dne 4. a 5.ledna 1938. Dalším velmi důležitým 

dokumentem je „Záznam letů“ Plachtařské školy Masarykovy letecké ligy pana Josefa Bednáře seniora.  
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První kurz probíhal v době od 15. listopadu 1937, tedy druhý den po slavnostním křtu kluzáku SKAUT 

 STANDARD 37 „Hradečák“ do 24. dubna 1938. 
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Dne 4.01.1938 byla v 11,05 hod splněna první podmínka pro získání stupně „A“ časem 35 sec. A následně 

dne 5.01.1938 druhá podmínka časem 34 sec. 

 

Dne 10.04.1938 byly prováděny autostarty na vojenském cvičišti v J. Hradci automobilem Aero 50 se 

zařazeným přímým záběrem. 

 

V tomto přehledu  není  uvedena  meteosituace na každý letový den, která je však v originále 

zápisníku vždy uvedena.  

 

 

 

 

Datum Počet startů Způsob startu Čas letu v sec. Místo vzletu 

     

1937     

15.11.37 3 gumové lano smyky J.Hradec 

27.11.37 5 „ Dtto Dtto 

28.11.37 4 „ Dtto Dtto 

  6.12.37 4 „ Dtto Dtto 

 8.12.37 3 „ Dtto Dtto 

12.12.37 4 „ Dtto Dtto 

22.12.37 2 „ 11, 12 Dtto 

23.12.37 3 „ 14, 12, 11 Dtto 

25.12.37 2 „ smyky Dtto 

25.12.37 3 „ 12, 14, 12 Dtto 

26.12.37 4 „ 12, 11, 11, 10 Dtto 

27.12..37 3 „ 12, 12, 14 Dtto 

28.12.37 4 „ 11, 11, 14, 12 Dtto 

29.12.37 3 „ 14, 12, 14 Dtto 

30.12.37 2 „ 14, 15 Dtto 

31.12.37 4 „ smyk, 11, 12, 14 Dtto 

     

1938     

 1.01.38 1 „ Smyk Kamenice n. L. 

 1.01.38 3 „ 12, 11, 15 Dtto 

 2.01.38 4 „ 11, 12, 14, smyk J.Hradec 

 4.01.38 3 „ 24, 28, 35 J.H. Fedrpuš 

 5.01.38 3 „ 18, 26, 34 Dtto 

 6.01.38 3 „ 22, 30, smyk Dtto 

 9.01. 38 3 „ 12, 12, 11 J.H. Sv.Jakub 

16.01.38 2 „ 24, 28 Kamenice n. L.  

23.01.38 2 „ 22, 23 Políkno 

30.01.38 2 „ 26, 31 Dtto 

 6.02. 38 3 „ 28, 30, 31 Dtto 

13.02.38 1 „ 31 Dtto 

20.02.38 3 „ 25, 27, 28 Dtto 

27.02.38 3 „ 14, 16, 17 Dtto 

 6.03. 38 2 „ 18, 22 Dtto 

13.03.38 4 „ 18, 22, 21, 25 Dtto 

20.03.38 3 „ 34, 35, 28 Dtto 

 3.04.38 1 „ 26 Dtto 

10.04.38 2 auto st. Ae 50  Smyk J.H. voj.cvičiště 

17.04.38 2 Dtto Smyk, 17 Dtto 

24.04.38 1 Dtto 29 Dtto 

24.04.38 2 Dtto 45, 36 Dtto 
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Celkem nalétáno 23 minut 58 sec. Uskutečněno 74 letů přes 10 sec. Podepsán Bednář. 

 

Potvrzeno dne 7.05.1938 náčelníkem Plachtového odboru MLL, podpis Karel Prášek. 

Červené kulaté razítko „Plachtový odbor MLL Jindř.Hradec“. 

Zelené kulaté razítko „Ústřední cvičitelská komise MLL“. 

 

Pozorný čtenář si všimne v záznamech letů pana Jos. Bednáře sen., že druhý den po křtu kluzáku se 

začalo s výcvikem. Intenzivně se létalo o vánočních svátcích mimo Štědrý den, ale i na Silvestra a Nový rok 

a to v Kamenici nad Lipou. To svědčí o velikém zájmu adeptů letectví.  

Z tohoto dokumentu je zřejmá velká obětavost a snaha o zvládnutí techniky pilotáže, ale také 

patřičná míra odpovědnosti, když se po delších přestávkách vraceli k jednodušším úlohám. Po osvojení 

letových vlastností teprve nasadili na kluzák gondolu. Již tenkráte platila zásada „od jednoduššího ke 

složitějšímu!“ Kopie dokladu je uložena v PK AK. Originál vlastní paní Věra Svobodová, dcera p. J. 

Bednáře seniora. 

 

 
 

Na obr. vlevo je Josef Bednář senior soustředěný na start a na obr. vpravo dostává instrukce od p. Karla 

Práška Josef  Bednář junior.  
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Jindřichohradečtí Ikarové zleva : Instr. vojenský letec pan Karel Prášek; p. Pláteník; p.Průša; 

O.Starka; J.Kubát; p.Bártík; St.Ráftl; J.Fical; J.Bednář jun.; J.Bednář sen. a paní uč. Anna 

Petzelenová. 

 

 

 

Ze vzpomínek pana Jaroslava Prchala se dovídáme, že na podzim v tomto roce založilo pět kamarádů-

leteckých modelářů Klub Mladého hlasatele se jménem „Hradečtí ostříži“ pod číslem 1.561. Bližší se o 

jejich činnosti dozvíme ve vyprávění Jaroslava Prchala v kapitole „Letecký modelář“. 

  

 

 
 

Obr. vlevo-Pepa připravuje „Bednu“ na start, vlevo J.Prchal a zády Karel Feurstein.  

Obr. vpravo - Fr.Veselý startuje velkého „Šípa. 
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Kamenice nad Lipou. 

 

 
 

V Kamenici nad Lipou vznikla odbočka MLL a dne 12. prosince 1937 křtí kluzák Skaut Standard 37, 

jménem „Kamenice nad Lipou“. Navazují kontakty s odbočkami MLL v Jindřichově Hradci a Humpolci. 

Instruktorem je pan Janovský z Tábora. 

 

Někdy v tomto období nouzově přistává u Radouňky školní letoun Aeroklubu typu Šmolík Š-218.  

(podle Jaroslava Prchala). 

 

1938 
Dne 3. března zahajuje PO MLL druhý plachtařský kurz přednáškami a teoretickým výcvikem. 

 

Další kluzák z dílen MLL zakoupil ředitel Hospodářského družstva pan Josef Braunsteiner (*1884 

+1949) a pojmenoval jej po svém synovi „Jiřík“. Po únoru 1948 byl pan Josef Braunsteiner politicky 

pronásledován! Jiří Braunsteiner(*1913 +1982) byl po roce 1948 jako syn ředitele Hospodářského družstva 

povolán k výkonu mimořádné vojenské služby, kterou vykonával u Pomocných technických praporů! Potom 

byl zaměstnáván výhradně v dělnických profesích u Pozemních staveb! Kde skončil kluzák „Jiřík“ a kdo na 

něm a kolik nalétal se nepodařilo zjistit. 

 

 

 
 

V této době létá také pan Antonín Jirák (*1911  +1984), po válce létal motorově i v aeroklubu Plzeň 

až do roku 1948, kdy mu bylo létání zakázáno. V tomto období měl v Nové Bystřici zámečnickou dílnu, 

která byla převedena do podniku Komunální služby. Následně se rodina přestěhovala do Jindř.Hradce. Pilotní 

průkaz a pilotní odznak se v rodině již nenašel. Více se nepodařilo zjistit. (Obr.dole). 
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Létá se v J. Hradci, v Kamenici nad Lipou pod vedením instr. Janovského z Tábora, v J. Hradci na 

Fedrpuši a na kopci u Políkna. Na vojenském cvičišti v J.Hradci jsou také zkoušeny autostarty (pomocí 

kladky ) se ziskem asi 150 m výšky. Létají : Karel Prášek, Pláteník, Průša, Otakar Starka, Josef Kubát, 

Bartík, Stanislav Ráftl, Jan Fical, Jos.Bednář jun., Josef Bednář sen., učitelka tělocviku Anna Petzelenová. 

Dále Antonín Jirák. 

 

 
 

Obr. vlevo dostává hobla pan Pláteník, vlevo přihlíží K.Prášek. Obr.vpravo paní Anna Petrzelenová 

v kluzáku, pomáhá jí Jos. Bednář a před kluzákem p. Karel Prášek.  

 
 

Průkaz pojišťovny SLAVIA pana Josefa Bednáře ml.(* 8.06.1922) č. 3.673 z jeho prvních začátků létání 

platný na dobu od 12.července1938 do 12.ledna 1939.  
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„Vysvědčení o plachtařské zkoušce“ stupeň „ A „ ze dne 17.05.1938 pana Josefa Bednáře * 1896 a pana 

Josefa Bednáře juniora * 1922. Josef Bednář junior splnil podmínky pro stupeň „A“ dne 13.března a 

17.dubna 1938. Originály vlastní dcera p. J.Bednáře jun. paní Lenka Voborská-Bednářová. 

 

 
Toto jsou vzpomínky pana Jaroslava Prchala na Branný den. 

V červnu 1938 se odbočka MLL podílela na velké akci „Branný den“, který se konal na sokolském 

cvičišti. Probíhaly tam ukázky z činnosti různých spolků.  Prezentovali se skauti, hasiči, sokolové, DTJ Orel 

a také vojáci, kteří vystavovali zbraně a provedli bojovou akci. MLL tam vystavovala „Hradečáka“ a 

pořádala závody modelů poháněné gumovým svazkem. Byl jsem tam už jako skaut - rádce smečky vlčat , 

(stavěli jsme modely) ještě s druhou smečkou, kterou vedl Zdeněk Dressler. Závodili jsme veřejně v 

postavení stanu a moje smečka to vyhrála. Závody modelů, rozlétával se Pepík Bednář a Mařík, Pepík to 

vyhrál s dolnokřídlým modelem s oválným trupem na ležato, měl na boku značku OK-JOB, kapotovaná kola, 

po závodě mi ho daroval. Lidé mu moc fandili. Byla tam taky plynová komora v rámci CO, každý si to s 

maskou mohl vyzkoušet, cvičení všech složek Sokola, DTJ, Orla, něco měla i armáda pochopitelně s voj. 

hudbou, nakonec bylo defilé všech zúčastněných s obrovským potleskem obecenstva, byla tam spousta lidí, 

hrála hudba, pak se tančilo, stánky, prostě velká vlastenecká akce. Toto byla poslední veřejná akce MLL J. 

Hradec před okupací. Konec. 

Poznámka -  autorovi se o této akci nepodařilo v regionálním tisku nic najít. 
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S laskavým svolením autora knihy „Opevnění Jindřichohradecka z let 1936 -  1938“ pana Miloslava 

Svitáka  I. díl, str.261,2 (2007) uvádí autor následující : 

 

Všední srpnové dny osmatřicátého roku z ničeho nic rozvířila nevšední událost, dnes bychom řekli 

senzace, při které bylo uvedeno v pohotovost celé četnictvo na Novobystřicku a finanční stráž. Dne 19. 

srpna 1938 ve 14,30 hod. přistál v osadě Pranšláky u obce Konrac (dnes Klášter II) švýcarský balon 

 označením HB – BIM. V balónu byly 3 osoby, všechny pocházely z Curychu. Velitel balónu Dr. Erich 

Rudolf Tilgenkampf  při vyšetřování vypověděl : 

„Dne 18. srpna 1938 o 19. hod. 50. min. vzlétli jsme ve Švýcarsku. /...../ a dne 19. srpna 1938 o 11. 

hod. 45. min. přeletěli jsme čsl. hranice u Leopoldrenth a letěli dále přes Český Krumlov, České Budějovice a 

směrem k Nové Bystřici. U Čes. Budějovic jsme ztratili orientaci a pravděpodobně přeletěli opět na německé 

území u Litschau. O 13. hod 15. min. kroužilo kolem nás čsl. bombardovací letadlo, které nás fotografovalo. 

O 14. hod. se v nám neznámém prostoru objevilo další letadlo, které nám dalo příkaz k okamžitému 

sestoupení. Vypustil jsem co nejvíce plynu a vysypal písek. Následkem spodního větru jsme byli zaneseni 

k osadě Pranšláky na louku, kde jsme přistáli.“  

Přelet balonu přes státní hranici na čs. území, jehož další cestu překazila stíhačka ČLH (četnická 

letecká hlídka) z Č.Budějovic, pozoroval vrchní strážmistr Jan Tyler, strážm. Jaroslav Franc a inspektor celní 

stráže Josef Erben z Nové Bystřice. Balon přistál ve 14, 30 hod. a jako první k němu dorazili dozorce 

finanční stráže Vítězslav Svoboda a Václav Chmelík z OFS (oddělení finanční stráže) Artolec, kteří letce 

zadrželi a všem zvědavcům zabránili v přístupu k balonu. Ve 14,40 hod. přijeli na místo četníci z Číměře a 

Nové Bystřice. Letci vezli s sebou  dalekohledy, fotoaparát, mapu Německa a další k letu potřebné přístroje. 

Četnické velitele znepokojoval jeden fakt – letci cestovali balonem východním směrem od Českého 

Krumlova až po Novou Bystřici a letěli tedy nad linií opevnění, to znamená nad zakázaným pásmem, kde byl 

zákaz přeletu. Prováděli letci špionáž ve prospěch Německa, či jenom zabloudili? Tuto otázku se nepodařilo 

nikdy objasnit. 

Václav Chmelík, finančník z Artolce se kterým jsem několikrát  rozmlouval o jeho službě v roce 

1938, měl na věc jednoznačné stanovisko : „Když jsme k balonu dorazili, letci vytrhávali exponované filmy  

na světlo a tím je zničili.“  Chtěli snad zakrýt stopy ? Prováděli snad skutečné letecké snímkování 

pohraničního opevnění a filmy pak zničili, aby proti nim nemohly být použity žádné důkazy ? O tom, že se 

jednalo o vyzvědačství, byl Václav Chmelík i s odstupem dlouhých desetiletí pevně přesvědčen. 

A jak to dopadlo s letci ? Ti byli s balónem odvezeni do Jindřichova Hradce, ubytováni a poté 

propuštěni.    

 Uvedený případ s balónem může někdo považovat za úsměvnou, jiný naopak za vážnou kuriozitu, ale 

každodenní praxe četníků, finančníků a hlásné služby ukázala, že i na Jindřichohradecku se stávaly přelety 

německých letadel častou záležitostí. Začalo k nim docházet krátce po anšlusu Rakouska a vyvrcholily 

v letním období.  Např. ČST (četnická stanice) ve Starém Městě p.L. hlásila přelet německých letadel 10. 

června a 12. srpna. Čs strana se přelety snažila monitorovat a touto prací pověřila i finanční stráž a četnictvo 

v pohraničí, tedy složky SOS, které počátkem května 1938 obdržely schémata výsostných označení a 

„obrazce německých letadel“. Celá služba spočívala v tom, že pokud četnické či finanční hlídky spatřily 

letadlo, měly nejprve určit, zda jde o letadlo vlastní nebo cizí a pokud šlo o cizí, měly se pokusit rozluštit 

jeho označení a určit směr letu. Pak už stačilo dojít k nejbližšímu telefonu a vše ohlásit  Na první pohled je 

zřejmé, že tento primitivní způsob hlásné služby nemohl spolehlivě fungovat, neboť než udýchaný finančník 

či četník doběhl k nejbližšímu telefonu, německé letadlo už málem přistávalo na mateřském letišti. Pořádek 

nastolily až zřízené hlásky v Nové Bystřici, Chlumu u Třeboně a Suchdole nad Lužnicí, které byly vybaveny 

dalekohledy, trvalým telefonním spojením a stálou obsluhou. 

Tolik autor knihy Miloslav Sviták. 
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V neděli 11.září 1938 vyjedou jindřichohradečtí plachtaři se svým kluzákem s gondolou na 

plachtařský terén Dlouhý vrch u Dubičného, kde si zalétali s českobudějovickými plachtaři. Celkem se zde 

sešlo asi 50 plachtařů. Všichni se těšili a připravovali na letecký den, naplánovaný na 25. září, kterého se 

měli zúčastnit plachtaři z celých jižních Čech – Č.Budějovic, Jindřichova Hradce, Kamenice n. Lipou, 

Lišova, Tábora, Bechyně, Strakonic, Písku, Vodňan a další. Bohužel sílící ageresivní politika sousedního 

Německa tuto akci zmařila. Dne 23. září vyhlašuje prezident republiky ČSR Dr.E. Beneš všeobecnou 

mobilizaci branných sil.  

/Z knihy „Na křídlech větru“ L.Vejvody 2010 str. 234/. 

   

Výcvik byl prováděn až do roku 1939. Po částečné okupaci ( Sudety ) v období září 1938 až březen 

1939 se létalo v zimě na „Jakubu“ a také se jezdilo létat až ke Kamenici n. Lipou. Zde se létalo na Slabově 

kopci a na Melíšku.  

 
Po Mnichovském diktátu a zabrání Sudet se létá v J.Hradci na kopci JAKUB.  

Zleva J.Kubát, J.Bednář sen. xxx, J.Bednář jun. xxx. 

 

Na Jindřichohradecku v době mobilizace žádné letiště nebylo. Existovaly pouze „evidenční letištní 

plochy“, tedy vybraná místa pro zřízení polního letiště v případě potřeby. Pomocné vojenské letiště bylo 

v J. Hradci na cvičáku. K Hraniční oblasti 31, tedy k jednotce v síle pěší divize, která ležela v opevnění 

v jihovýchodních Čechách, tedy i na Jindřichohradecku, byla přidělena 2. letka. Byla to letka pozorovací 

s letadly Š-328, polní letiště Zbraslavice.  /Info M.Svitáka/. 

 

 
Plán zneschopnění vojenského letiště v Jindřichově Hradci (vojenské cvičiště). Archiv M.Sviták. 
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Špionážní snímek Luftwaffe – pohraniční opevnění Nová Bystřice Ovčárna. Archiv M.Sviták. 

 

1939 
Dne 15. března je naše republika obsazena německým vojskem. Dne 18.3. byl písemně potvrzen 

rozkaz říšského ministra pro letectví Hermanna Göringa o zákazu leteckého provozu jakýchkoliv letadel 

„Protektorátu Čechy a Morava“. 

 

Na počátku okupace byly kluzáky ukryty na pile ”U Čiháků”. Skupina německého nacistického  

aeroklubu  (NSFK) z Nové Bystřice letadla odvezla. V Nové Bystřici byly kluzáky uskladněny v dílně 

NSFK, která se nacházela v sále nynějšího kina. Skoky na gumovém laně byly prováděny z kopce vpravo od 

silnice N. Bystřice, Větrov – Hradiště do údolí k potoku a dále v Číměři. Vedoucí se údajně jmenoval p. 

Josef Schragl, Schulstrasse č.438, Neubistritz .  

Za války měla NSFK v Jindřichově Hradci dílny pro opravy kluzáků na Tyršově stadionu.  
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1940 – 1944 
Veškerá letecká činnost za války byla zakázána. Zbývá pouze letecké modelářství. 

 

Během války v letech 1943 nebo 1944 přistála na pozemcích stávajícího letiště Štuka Ju 87 pro 

nějakou  technickou závadu  a po dvou dnech odlétla – vzpomíná Karel Grotz.  

 

  
Foto archiv Jaroslav Prchal 

 

V roce 1941 na jaře přistává u dělostřeleckých kasáren (vpravo od silnice do Jarošova n. Než. na polích, kde 

dnes stojí Stavcent, AR servis, Pozemní stavby) letoun Bücker 131 německé Luftwaffe, o měsíc později na té 

samé louce blíž k Vajgaru přistál školní dvouplošník Gotha, došel mu benzin. Další bylo nouzové přistání 

letounu Me-110 na břicho v blízkosti vojenské střelnice v roce 1944 - vzpomíná pan Jaroslav Prchal. 

 

Na pozemcích budoucího poválečného letiště létá s motorovými modely pan Josef Bednář jun. se 

svými  kamarády Jaroslavem Prchalem, Čestmírem Sobotkou, Oto Průchou, Pavlem Svatoněm, Zdeňkem 

Dresslerem, Františkem Veselým, Karlem Feursteinem. 

 

 
 

Obr. vlevo – Josef Bednář a Frant.Veselý jdou létat v doprovodu dětí. Vpravo otec J. Bednář pomáhá 

synovi při startu motorového modelu. 

 

Zájem o výrobu motorků pro modely sbližuje kamarády Jardu Prchala a Josefa Bednáře v celoživotní 

přátelství. Pepa Bednář zkonstruoval tři typy motorků - malou třiapůlku, přesně 3.6 ccm se dvěma těsnícími 

bronzovými kroužky. Velkou desítku zvanou „Dědula“ a potom vlastního Bexíka. Bexík vzhledově 

připomínal motorek USA REX  7 ccm, ale nebyla to kopie 
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V létech 1943 a 1944 se účastnili modeláři z Jindř. Hradce s kamarády ze Sezimova Ústí 

modelářských soutěží v Kyjích u Prahy, ale i na dnešním letišti. Z těchto závodů, ale i činnosti klubu BEXI 

z doby okupace je v archivu AK uložena řada fotografií na CD. 

 

Výkonnostní odznak „Stříbrné C“  

K 1.lednu 1944  bylo uděleno 2042 těchto odznaků. Z toho získali Němci 1418 odznaků, Poláci 221, 

Maďaři 157, Angličané 57, Francouzi 42, Švédové 32, Američané (USA) 25, Jihoslované 11, Finové 6, 

Čechoslováci 1 a plachtaři dalších zemí 37.  /Zdroj Fr.Kříž, Plachtění 1947 str.38/. 
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První československý občan, který splnil podmínky "stříbrného plachtařského odznaku FAI", kterým byl pan 

Karel PRACHAŘ z aeroklubu Olomouc. Důvod je ten, že poslední podmínku pro získání odznaku splnil dne 13. 

7. 1937 na Mistrovství světa v plachtění v německém Wasserkuppe a dle očitých svědků mu zde byl odznak 

symbolicky předán přímo pořadateli mistrovství. Vítězslav RODOVSKÝ (AK Praha - 31. 8. 1937) a jistý pan 

KLIMSZA (AK neuveden - 14. 7. 1939). Pavel POLIAČEK, který má dle sjednoceného číslování v oficiálním 

seznamu AeČR číslo 1, zde figuruje až na 4. místě. /Pramen AČR/.   

Na území okresu.  

Poblíž silnice Konrač (nyní Klášter II)- Staré Město se před obcí Skalka nachází dva betonové základy - 

jeden těsně u levé strany silnice, druhý více na pastvinách. Nejsou pro děla, ale pro německé radary. Postavili 

je Němci v r. 1944 proti spojeneckým náletům z jihu, tedy z již obsazené Itálie. Letiště zde nebylo, existují 

sice legendy, že po pravé straně silnice mezi Konračí a Skalkou mělo být letiště, ale jedná se zřejmě o omyl. 

Letiště bylo v Německém Brodě. U Skalky měly být jen radary. Jestli je stihli Němci osadit, nevíme. Základy 

jsou dodnes velmi dobře zachovalé. /Info M. Sviták/. 

 

Ke konci války se bývalí členové MLL připravují na poválečnou činnost. Jsou to pánové  Karel 

Novák, J. Bednář starší a mladší a další, které neznáme. 

 

 

 

Letecká bitva u Jindřichova Hradce dne 24. srpna 1944. 

 
Ve čtvrtek 24. srpna 1944 se 15. USAF v Itálii na několika základnách připravovala na dlouhou misi 

k bombardování rafinerií minerálních olejů fy. David Fanto v Pardubicích, letiště Pardubice a rafinerii v 

Kolíně. Mise se zúčastnilo 4 500 mužů, svaz 407 strojů Liberátor B 24 G, a Boeing 17 Fortress. 

Doprovod pro oba svazy 312 stíhaček Mustang a Lightning.  

Vlastní nálet proběhl v době od 12,18 hod do 12,22 hod. během těchto čtyřech minut shodilo 110 

Liberátorů bomby z výšky zhruba 7 000m. Fortressy zaútočily v době 12,29 až 12,33 hod a svrhly pumy na 

pardubické letiště z výšek od 6 400 do 7 500m Na Kolín proběhl nálet 100 Liberátorů 304. bombardovacího 

Wingu  v době od 12,01 až 12,05 hod. z výšek 6 500 až 7 800m Dále byl bombardován cukroval a železniční 

trať z Rosic nad Labem do Chrudimi. 

Ihned po ukončení náletu se bombardovací svazy začaly pod ochranou stíhačů vracet do Itálie. 

Německé stíhací stroje Fw 190 F a Bf 109 G začaly útočit na vracející se stroje. Zhruba od Jindřichova 

Hradce až po Linec německé stíhačky decimovaly vracející se bombardéry. 

V okrese Jindř.Hradec byly sestřeleny tyto letouny - nad Krvavý rybníkem u Člunku byl smrtelně 

zasažen Liberátor, další skončil střelbou německých stíhačů u obce Vlčice. Další explodoval ve vzduchu po 

útoku stíhačů nad obcí Číměř. 
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Následoval stroj Liberátor (foto) u obce Lomy (Kunžak). Američané ztratili tento den bojově třináct 

bombardovacích letounů a ze 313 nasazených stíhaček nebyla sestřelena žádná. Luftwaffe ztratila nejméně 

31 stíhaček. (zkráceno). 

 

Letce kteří se zachránili na padácích ošetřoval v jindřichohradecké nemocnici Němec MUDr. Fischer 

a Čech MUDr. Jan Vosejpka. 

 

 

Dne 24.srpna 1991 byla odhalena na kostele sv. Ondřeje ve Strmilově pamětní deska devíti 

americkým letců , kteří zahynuli u Vlčic.  

 

 

 
 

Pamětní deska na kostele v Číměři odhalená v roce 1999 památce sestřelené posádky Liberátoru B-24G, 42-

78376 pojmenovaný „Little Gismo II“ od 776.peruti, 464 BG. Velitel letounu Gap. Virgil A. Leverett Jr. 

Zahynuli T/Sgt. Hinkleye a S/Sgt. Suchara.   

 

 
 

Zleva : bombometčík Charles Skinner, manželka  Virgila A.  Leveretta, Cap.Virgil A..Leverett Jr. 
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Digitálně zpracovaný obrázek Ondřeje Soukupa z bitvy nad Jindřichohradeckem. (archiv O.Soukup). 

 
Bližší informace o této bitvě jsou v knize J.Rajlich „Jindřichův Hradec 24.8.1944“ vydavatelství 

Paseka 1998,   kniha Jiřího Šaška „Letecká bitva nad Jindřichohradeckem 24.8.1944“, vydavatelství Svět   

křídel 2011, dále Jiří Šašek „Pod palbou“, vydavatelství Svět křídel 2012 a kniha od Jiřího a Ondřeje 

Soukupových „Cil pro dnešní den Pardubice 24.8.1944“ vydavatelství Aviation Art Galery 2014.      
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II. Začínáme po válce – vzduch je naše moře.  

 

1945 
Je založen Český národní aeroklub, plachtařský odbor Jindřichův Hradec. 

 

 
 

Je získáno 110 členů, z nich např. J. Bednář st. a J.Bednář ml., K.Rychlý, K. Hrůša , Ladislav Čudlý, 

Bohumil Pešek, F. Erben, F. Fila, B. Glaser, J. Karásek, Jaromír Hájek, J.Englický a další,  které se 

nepodařilo zjistit. Bylo velké nadšení, ale také velká potřeba letadel. 

 

 

 
 

Již 20.června 1945 je od Národního výboru Nová Bystřice získán zpět kluzák Skaut Standard 37 

s gondolou, majetek MLL. Kluzák „Hradečák“. Kluzák byl za války poškozen. Převzetí provedl Karel 

Novák bytem Jindřichův Hradec 363/III. Pan Karel Novák byl velký fanda letectví, ač sám aktivně 

nelétal, tak nesmírně pomáhal s organizací činnosti. Později se stal předsedou ONV.  Kluzák byl uložen 

v kině Vesmír a byl dlouhou dobu opatrován.  

 

Po osvobození se Vladimír Šilhán prostřednictvím MNO obrátil na tehdejšího velitele Rudé 

armády maršála I. S. Koněva s prosbou o darování leteckého materiálu z plachtařských škol v Grunau 

a ze Zákup. 27. 6. 1945 vyhověl maršál Koněv žádosti pověřence MNO a MD vedoucího Ústředního 

plachtařského odboru Vladimíra Šilhana. Dne 24. července přiváží kolona automobilů celkem 116 

větroňů, 16 kluzáků a 3 motorová letadla a let. materiálu. 
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V této době byly také přivezeny z Varnsdorfu ( byly uloženy v textilní továrně) do J. Hradce dva 

kluzáky SG 38  a Grunau  Baby II a transportní vůz, různé polotovary, kování, šablony, modelářský materiál. 

Transport, až na potíže s průjezdem Prahy, kde vyčnívající trupy se pod viaduktem  zachytily do 

tramvajového vedení dorazil dobře a materiál byl uskladněn  zatím v kině Vesmír ( nyní Dům mládeže ). 

Dopravu zajišťoval dopravce ze Stráže n. Než. pan Jaroslav Ille. Jako řidiči jeli Karel Ruprecht a Ladislav 

Čudlý. 

 

Podle vzpomínek zakládajících členů mají nesmírnou zásluhu na vybudování odbočky ČNA 

v Jindřichově Hradci pánové Josef Bednář starší a jeho syn !!!  

 

Pan Josef Bednář senior již po válce neprovádí letecký výcvik, ale je stále aktivním členem. 

Veškerý čas, a to někdy i na úkor jejich autodílny, věnovali organizaci létání a výrobě potřebné techniky pro 

plachtařský provoz.  

 

Výpis z dobového leteckého časopisu ROZLET roč. I , č.5 z 22.8.1945. 

Jindřichův Hradec : Část mladých členů se také zasloužila o žně v kraji, a to v Kunějově, 16 km od Hradce. 

Kromě práce byl\ to krásné chvíle, neboť se bydlelo v chatách u rybníka a krásné večery se trávily na lodích 

za zvuků kytar a zpěvu. Odbočka sama získává ve městě pomalu, ale jistě popularitu a zejména velitelství 29. 

pluku J.J.Švece vychází mladým letcům velmi vstříc. Špatně jsme však púochodili u místního Národního 

výboru se žádostí o auto, které budou potřebovat pro převoz kluzáku na letiště. Zaopatřili si za to motorku, na 

které se učí jezdit všichni členové. Také se opatřuje dřevo na stavbu padákové věže. Konec zprávy.  (Toto je 

první zpráva o sportovním parašutismu v Jindřichově Hradci.) 

 

Do opakovacího kurzu pro předválečné plachtaře v Zemské plachtařské škole Raná u Loun je dne 2. 

září 1945 vyslán Josef Bednář ml. Josef létá pod vedením instruktora Jana Zeiberta z Rané u Loun ve 

dvanáctičlenném družstvu. Zde splňuje podmínky pro získání zkoušky „C“ na kluzáku ŠK 38 s gondolou 

!!Podle sdělení pana J. Prchala tam údajně létal na SG 38 s gondolou dlouhý let na svahu, snad 

pětihodinovku !?? O tomto skvělém výkonu se psalo v dobovém leteckém tisku. A později jede na šest neděl 

do kurzu také Karel Hrůša jednatel odbočky ČNA. 

 

 
 

 

 

 

Malé odbočení.  

Je málo známé, že po kapitulaci německých vojsk byl u Písku zajat a později předán Rudé armádě 

nejlepší stihač  II. sv. války ( 352 sestřelů) Erich Hartnann „Bubi“ * 12.04.1922  + 20.09.1993.  

Před odsunem do ruských zajateckých táborů byl čas v zajateckém táboře u Nové Bystřice (Osika). V zajetí 

byl do roku 1955. Od roku 1956 do roku 1970 působil v Bundesluftwaffe. 
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V okopu z leva : Oblt.Hermann Graf, Oblt. Walter Wolfrum, Mjr. Erich Hartmann  

 

 

 

Zpět do Jindřichova Hradce  

 

 

 
 

Dne 22. září 1945 žádá místní odbočka ČNA Velitelství letištní peruti v Českých Budějovicích 

dopisem čj. 63/45 o přidělení německého letounu. Velitelství let. peruti Č. Budějovice obratem odpovídá 

dopisem z 24.09.1945 čj. 1080/let.45, že je možné vyslat na letiště zástupce, aby si vybral potřebný letoun a 

zařídil jeho dopravu do J. Hradce. Proč nebyla tato akce dotažena do konce, není známo.  

 

Dne 2.9.1945 je zahájen výcvik na Dlouhém vrch u Dubičného. V Dubičném na statku č.15, který byl 

v době okupace zabrán německou NSFK byla hangárována a opravována letadla. O dva roky později je zde 

zřízena Krajská plachtařská škola. /Pramen „Plachtařské létání na Dubičném u Českých Budějovic“ 

J.Havel-J.Pavlíček,2013/. 
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Vrakoviště na letišti Planá u Č.Budějovic r. 1945 

 

Prototyp Z-24 Krajánek byl vyroben ve Zlínských leteckých závodech a.s. již v srpnu 1945. Na jeho 

konstrukci pracovali tajně za války z podnětu Ladislava Koutného konstruktéři Ladislav Marcol, Jan 

Kosek, Miroslav Langer spolu se zalétávacím pilotem Ladislavem Švábem. Výpočty zajišťoval Ing. 

Bohuslav Hanák. Větroň byl úspěšně zalétán 12. září 1945. Imatrikulaci OK-8496 obdržel v prosinci 

1945 a MD objednalo serii 50 kusů. To se již pilně pracovalo na konstrukci školního kluzáku Z-23 Honza, 

který byl zalétán počátkem roku. MD objednalo také 50 ks sérii.    

 

Dne 2.října 1945 žádá Velitelství letištní peruti České Budějovice dopisem čj.1128/let.45 o zaslání 

podkladů pro rekognoskaci budoucího letiště. Rovněž není známo jak tato iniciativa místní odbočky ČNA 

dále pokračovala. 
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Do kurzu plachtařů v Zemské škole Raná u Loun je vyslán v době od 8.10 do 4.11.1945 plachtař 

pan František Erben  (* 28.6.1925 + 31.3.2007) kde složil zkoušku „B“. 

 

V říjnu 1945, den před měnovou reformou, nabídl koňský řezník a obchodník s koňmi pan 

František Ruprecht „místním vzduchoplavcům“ peníze v částce 198.000 K (pět vkladních knížek) 

na nákup „aeroplánu“.  Tento sponzorský dar výrazně ovlivnil poválečné létání v Jindřichově 

Hradci. Pane Františku Ruprechte  DĚKUJEME VÁM !!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

Pan Josef Bednář ml., Ladislav Krejča a Otakar Starka s pomocí ředitele záložny poslali ještě 

večer telegraficky peníze do Zlínských leteckých závodů a.s. Zlín. Dne 26. října 1945 je ve Zlíně 

telefonicky objednáváno motorové letadlo.  

 

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

Obchod se však neuskutečnil (cena 80.000 Kč v nové měně přesahovala možnosti odbočky ČNA), viz. 

korespondence 1945 – 1946 uložená v PK AK. Objednávka byla změněna na dva větroně typu  Z 24 

Krajánek a jeden školní kluzák s gondolou typu Honza ( Z 23). 
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Létá se v lokalitách u  Políkna, Čertův Kámen (Lodhéřov), Jindřiš u trati, Číměř – Přídimec nebo 

také Sahara a na Fedrpuši  - vše svahové létání. Hledají se vhodné plochy pro rovinné letiště s možností 

motorového létání. Z Vansdorfu dovezená GB II b byla předána do GO, ale již se nevrátila pro špatný 

stav a nedostatky v dokumentaci. 
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ŠK 38 balancuje na vojenském cvičišti. 

 

 
 

Na horním obrázku je signální praporek vyroben z potahu křídla „Hradečáka“ !!? 

 

 

 
 

Na speciálním stojanu se cvičí balancování. Kluzák je upevněn na „balanční kozlík“, který umožňuje 

náklon kluzáku kolem podélné osy o 30° a kolem příčné osy asi 10°. Toto zařízení se stavělo proti 

dostatečně silnému větru a pilot se snažil stroj udržet pomocí křidélek a výškovky v rovině.  
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HIBV - Ministerstvo národní obrany společně s oddělením HIBV ( Hlavní inspektorát branné 

výchovy), které se zabývalo a také finančně dotovalo sportovní letectví a plachtění v aeroklubech (to 

není pohádka!!!) si uvědomovalo zastaralost pilotního výcviku a proto zadalo již v roce 1945 leteckým 

továrnám úkol navrhnout a vyrobit moderní školní letoun pro výcvik jak v armádě tak v aeroklubech. 

Info Jar.Prchal 

Svaz brannosti byl založen dekretem prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše 27. října 1945 

sloučením Svazu československého důstojnictva, Svazu národních střeleckých gard, Svazu 

československých rotmistrů a Svazu československých záložníků. Měl více než půl milionu členů a jako 

jediná celostátní veřejně-správní korporace převzal, pod přímým dozorem Ministerstva národní obrany, 

veškerý branný výcvik. V průběhu let 1946 – 1947 byly velkými náklady  vybudovány inspektoráty 

branné výchovy, v nichž se měla uskutečňovat veškerá branná výchova a příprava obyvatelstva. Ve 

dnech 20. – 25. února 1948 byli přední funkcionáři Svazu brannosti pozatýkáni, krajská velitelství, 

kanceláře, výcviková střediska a sklady zbraní byly obsazeny příslušníky pohotovostních pluků SNB a 

příslušníky Lidových milicí. Veškerá sportovně branná činnost byla zastavena. Zákonem ze dne 11. 

května 1949 byl pak Svaz brannosti oficiálně zrušen a veškerý jeho majetek byl převeden na stát, 

respektive na vojenskou správu. Svaz brannosti se nezabýval leteckou činností.   

 

1946 
Pan Karel Novák publikuje ve II. ročníku časopisu ROZLET č. 11 ze dne 13.3.1946 činnost 

modelářů a plachtařů v Jindřichově Hradci : 

Konečně jsme se osamostatnili-máme vlastní letecký domov, třeba jen dřevěný, kde si chlapci i 

děvčata s příkladnou pilností budují skladiště letadel .i potřeb a dílnu pro plachtaře a modeláře. Všichni 

pracují podle hesla „jak si kdo ustele, tak si lehne“ a jistě jejich práce bude odměněna tisícem krásných 

chvil v útulných místnostech leteckého domova. Z bohatého programu odbočky do budoucna mohu 

prozradit jen to, že jsme jednou ze skupin, kde se klade velký důraz na výchovu těch nejmenších -

benjamínků létání. Zařídili jsme jim, pokud to naše finanční možnosti dovolily, řádně vybavenou 

modelářskou dílnu, ve které pod vedením br. Feuersteina začínají chlapci skutečně prakticky letectví 

chápat. Plachtaře cvičí již delší dobu přísný a odborně školený instruktor br. Bednář. Zatím jsme 

rozděleni do dvou plachtících skupin, třetí, přípravná skupina se seznamuje s  theoreticky 

s nejzákladnějšími pojmy letectví. Starší členové odbočky by už také rádi do vzduchu, ale musí ještě 

počkat. Nejdříve musíme splnit alespoň částečně bohatý program MNO – velitelství letectva : vychovat 

pokud možno nejvíce mladých plachtařů přicházejících v úvahu pro armádní letectvo. A nakonec si 

přejeme, aby si s námi dopisovali chlapci a děvčata z jiných odboček; je zapotřebí, sdělovat si navzájem 

všechny poznatky, ať je to práce se zakládáním, příprava výcviku, vlastní náměty organizace atd. Chceme 

– li v našem nově budovaném letectvu něco dokázat, musíme spolupracovat celonárodně, zdravě soutěžit 

a tak systematicky dobývat naše vzdušné moře! 

Konec zprávy.  

 

Ve dnech 6. a 7. dubna se koná v Leteckém domě Praha  I. valné shromáždění ČNA. Předsedou 

ČNA byl zvolen RNDr.Viktor Kořán. Jako náhradník byl do ÚV ČNA zvolen jindřichohradecký 

Karel Novák.  

 

V dubnovém vydání časopisu ROZLET č.16 ze 17.04.1946 je uveřejněn seznam instruktorů 

plachtění, kde je uveden také p. Josef Bednář jun. se zkouškou „B“ a oprávněním potvrzovat 

zkoušky plachtařů „A“, „B“. Seznam pokračuje v číslech 17, 18 a 19 viz. PK AK. 

 

Josef Bednář mladší vykonává funkci náčelníka letiště. (Uveřejněno v II.roč. Rozletu č. 24 

z 12.6.1946). Předsedou odbočka ČNA je major pan Evžen Konstantinov. 
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V PK AK je uložena kopie dokumentu ARČ Ústřední plachtařský výbor ČNA Záznam letů č. 5, 

jehož majitelem byl pan Zdeněk Hanuš, nar. 28.07.1928, automechanik, bytem J. Hradec. Je v něm 

zaznamenán výcvik na kluzáku ŠK-38 v době od 17. března  do 26. prosince 1946, kdy držitel složil 

zkoušku „A“. Celkem vykonal 26 letů startem na gumě v celkové délce 8 minut 21 sec. za 11 letových 

dnů. Výcvik byl prováděn smyky v J. Hradci, 8 letů v Přídimci u Číměře a 17 letů bylo uskutečněno na 

svahu Čertův Kámen (Lodhéřov), kde byla splněna podmínka pro stupeň „A“. Potvrzeno Josefem 

Bednářem a kulaté razítko ČNA-Plachtařský odbor Jindřichův Hradec. 

 

 

V dubnu 1946 se létá v Číměři na svahu Přídimec (Sahara) který je situován na SSE.  vlevo od 

silnice na Kunějovské samoty. Podle pamětníků doletěl nejdále Karel Hrůša st. který dolétl doprostřed 

obecního rybníka. Další dva aviatici skončili na kraji rybníka u hráze. 

 

Do kurzu plachtařů v Zemské škole Raná u Loun je vyslán plachtař pan František Erben  

 (* 28.6.1925 + 31.3.2007). 
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Dne 29. září 1946 je uspořádán ČNA Jindřichův Hradec  

 

první poválečný letecký den v Jindřichově Hradci.  

 

 
Konal se na ploše u „Bažantnice“ u lípy vlevo od silnice ve směru na Lodhéřov. 

 

 
 

 

Dobový plakátek s bohatým leteckým programem a jmény pěti hlavních sponzorů.  
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Při zahájení byly projevy zástupců MNO, MD, ONV a MNV. Účast na leteckém dnu byla cca 

4.000 diváků. Létal zde Kukuruzník  PO 2, Čáp (Storch Fi 156) a Piper. Na leteckém dnu účinkoval také 

Kukuruzník PO 2 v salónní verzi se sovětskou imatrikulací. Přilétly i Spitfery příslušníků 312. stíhací 

perutě, kteří předvedli skupinové lety, hloubkové nálety a akrobacii. Vyhlídkové lety se konaly již 28.září 

1946 od 8. hodin. Při vyhlídkovém letu se stala nehoda, kdy letoun po průletu (zákaz přistání) skončil 

v koruně dubu naštěstí bez zranění cestujících. Cestujícími byli majitel tiskárny pan Jan Alexander a syn 

Jindřich. Letoun Kukuruzník PO 2 řídil pilot z Plzně. Panu Alexandrovi byl druhý den nabídnut 

vyhlídkový let za útrapy, které se synem prožil, nabídku statečně s radostí přijal. Večer byla v sále na 

Střelnici taneční zábava za přítomnosti všech zúčastněných letců, bývalých příslušníků slavných stíhacích 

perutí.  

 

 
 

Výzdoba sálu s větroněm GB II s německou imatrikulací a leteckými modely Josefa Bednáře jun. je 

zachycena na fotu. Za zmínku stojí česko-ruské (v azbuce) heslo v průčelí sálu „AŤ  ŽIJE  SVAZEK  A  

PŘÁTELSTVÍ  MEZI  SSSR  A  ČSR“. 

 

 

 

Rozlet  ročník .II č. 43 ze dne 23.10.1946 uvádí : 

Sobota a neděle 28. a 29. září patřily v Jindřichově Hradci letcům. V sobotu vozili letci 

obecenstvo, v neděli se přišlo město podívat na své pohraniční letce v činnosti. Množství diváků i 

oficiálních hostů sledovalo ukázky výcviku plachtařů a lety modelů; zejména ty poslední byly velmi 

zábavné. Nechyběly samozřejmě Pipery, které se dokonce vyskytly i v rojích a podnikly nálet na letiště. 

Šéfpilot Rais dokonce ukázal na Piperu i malou akrobacii. V akrobatických figurách byl ovšem překonán 

zlínskou 181, kterou řídil hradecký rodák kpt. Zíma. Také naše létající SNB se ukázalo se svým Čápem a 

dokázalo, že svá letadla dovede dobře používat. Potom se proletěl předseda ONV Bauer na Piperu, ale už 

se ozvala siréna a objevil se roj Spitfirů, které provedli hloubkový útok tak realisticky, že se obecenstvo 

jako jeden muž přikrčilo a jistě čekalo co nejdřív nějaký hluk a rachot. Nebylo divu, neboť stroje byly 

řízeny našimi piloty ze zahraničí, kteří byli zřejmě rádi, že si mohou zase podle chuti zařádit těsně nad 

zemí. Potom ještě ukázka skupinového výcviku a zmizeli, aby se objevili až večer v taneční síni, kde se 

letecký den definitivně skončil. Obecenstvo bylo vesměs, alespoň doufáme, spokojeno. 

Konec zprávy. 

    

S pochopením předsedy ONV Ing. Fr. Bauera je získán v měsíci září repatriační barák na 

vojenském cvičišti, kde začíná plachtařská činnost. Příslib o přidělení dokládá dopis MNO z 8. října 1946. 
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Dne 1.listopadu 1946 je s posádkovým velitelstvím v Jindř. Hradci uzavřena smlouva o užívání 

dřevěného baráku na dobu 10 let a nájemném 400 Kč ročně. Létá se na vojenském cvičišti,  na kopci 

„Fedrpuš“ a na „Čápově kopci“. 

 

 

 

 
 

Odpověď  MNO na žádost AK J.Hradec o přidělení dřevěného baráku.  

 

V tomto roce je podle Hlavní knihy letů souhrnně nalétáno na kluzácích ŠK 38, OK-5021,  

OK-5024, celkem 350 startů gumovým lanem v  době 2 hod. 1 min. 24 sec. 
 

1947 
 

 
 

V březnu 1947 ve  III. ročníku časopisu ROZLET č.12 je uveden celkový republikový přehled 

činnosti plachtařských odboček ČNA za rok 1946. Odbočka ČNA Jindřichův Hradec je uvedena na  

48. místě s 3 letadly a nalétanými 2 hodinami a 1 minutou při 665 startech. (Nesouhlasí s hlavní knihou 

letů ??!). Pro doplnění přehledu : 16. Č.Budějovice, 23. Písek, 60. Tábor, 72. Strakonice. 

 
Na pole proti elektrárně (t.č. rozvodna ) přistávají z dvojvleku za letounem Čáp (pilot byl p. Šváb) 

dva větroně typu  Z-24 Krajánek OK-8660 a OK-8661.Větroně byly  objednány v roce 1945 

v Otrokovicích a uhrazeny ze sponzorského daru pana Františka Ruprechta.  Větroně byly pracně 

přepraveny do dřevěného baráku na vojenském cvičišti. Společně s dvěma kluzáky ŠK 38 tvořily základní 

letový park aeroklubu. 
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Montáž Z -24 Krajánek na vojenském cvičišti v roce 1947 

 

 

 

 
V časopisu „Rozlet“ je v srpnu 1947 je uveřejněn seznam držitelů stupně „C“ od roku 1945. 

 

 Pod číslem 935 Harazím František, Lužnice; 971 Prchal Jaroslav, Liberec; 1151 Emmer Ivo 

J.Hradec; a s číslem 1848 Pešek Bohumír, J.Hradec.  

V seznamu nejsou uvedeni všichni držitelé stupně „C“. 

 

 

 

 



 63 

 
 

Létá se na kopcích u Číměře, kde se učí také budoucí manželka Josefa Bednáře slečna Liduška 

Semeráková. Létání se dále zkouší také na kopci „Čertův vrch“ (Lodhéřov). 

 

 
 

Na „Čerťáku“ - skupina Aviatiků v roce 1947 zleva XX, J.Védl, J.Bednář, Jar.Karásek,  

Vondráček, K.Hrůša ml., E.Marsa, XX, B.Védl, Fr.Fíla, XX.  

 

25. února 1947 je uzavřeno „Pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti“ pro kluzák ŠK-38 

výr.č.034818, vyrobený firmou Dr. Ing. Rathjens v roce 1942, bez udání imatrikulační značky (OK-5021 

??) za roční poplatek 75 Kč. 

Dne 25.února 1947 je také uzavřeno „Pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti“ pro 

větroň GRUNAU BABY II b výrobní číslo 2225,  vyrobený firmou Schnieder v roce 1941, bez 

imatrikulační značky za roční poplatek 100 Kč. 

5. května 1947 je uzavřeno „Pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti“ pro kluzák ŠK 38 

výr.číslo 034819, vyrobený firmou Dr. Ing. Rathjens v roce 1942, bez udání imatrikulační značky ( OK- 

5024 ??) za roční poplatek 75 Kč. 

 V PK AK je uložena kopie Členského průkazu Aeroklubu republiky Československé pana 

Františka Erbena, úředníka, bytem Jindřichův Hradec 27/II. Legitimace č. 7 je vystavena 11.05.1947 a 

podepsaná předsedou ČNA v J.Hradci panem mjr. Evžen Konstantinovem. 

Dne 15.května 1947 je proveden výběr pozemků pro letiště a přiděleno 31,5109 ha pozemků ve 

stávající lokalitě „ U Polívek“. Celkem se jedná o 16 parcel, viz „PK AK“. Velkou zásluhu na zdárném 

průběhu akce má pracovník MNV  pan Václavík, který je velkým fandou letectví a ještě dlouhá léta nám 

na úřadě pomáhá hlavně při přidělování akcí „Z“, což  byla svépomocná výstavba, kde materiál 

financoval stát a práce byla prováděna zdarma. 

Pan František Erben je vyslán od 25.8. do 21.9.1947 do Zemské plachtařské školy v Rané pro 

získání stupně „C“. Kurz absovoval výtečně a nalétal zde celkem 1 hod.,31min.,08 sec. na větroních typu 

Jeřáb (Kranich), GB- IIa a ŠK-38.  
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Po vykonání vojenské základní služby přichází do kolektivu plachtařů Ladislav Krejča, který se 

stává obětavým „stavitelem“! 

Dne 10.listopadu 1947 je uzavřena pojistka „Pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti“ 

na větroň Z 24 výr.číslo 145 ? vyrobený firmou Automobilové závody Otrokovice n.p., imarikulační 

značky OK – 8660 za roční poplatek 100 Kč. 

Dne 10.listopadu je uzavřeno „Pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti“ pro kluzák Z 23 

výrob.číslo 90, vyrobený firmou Automobilové závody Otrokovice n.p., imatrikulační značky OK – 5681 

za roční poplatek 75 Kč. 

Dne 12.listopadu 1947 je uzavřena pojistka „Pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti“ 

na větroň Z 24, výr.č. 145 ? vyrobený firmou Automobilové závody Otrokovice n.p.imatrikulační značky 

OK-8661 za roční poplatek 100 Kč. 

 

Koncem srpna 1947 byl ve Zlínské let.továrně Otrokovice zhotoven stý kus větroně Z-24 Krajánek.  

V říjnu probíhá na letišti v Otrokovicích představení nového jednotného typu navijáku „Herkules I“. Jednalo 

se o jednobubnový naviják s motorem Praga AE 150 ks, hydraulická spojka. Předchůdce navijáku „Herkules 

II“ se bude seriově vyrábět v příštím roce. 

 

 Časopis ROZLET, ročník III., č. 52 z 31.12.1947 uvádí, že plachtařskou zkoušku „C“ vykonal 

Bohumír Pešek elektromontér z Jindřichova Hradce. Odznak „C“ č. 1848. 

 

V hlavní knize letů je uvedeno, že bylo nalétáno 201 startů gumovým lanem v celkové  

době 2 hod. 43 minut. 

 

 

1948 

 
V časopise ROZLET ročník IV. č.3 ze dne 23.ledna l948 je uveřejněn článek : 

 

Jindřichův Hradec. Jsme si plně vědomi, že to jsme vykonali, je málo proti předpokladu  na rok 

1947. Především měl být hotov naviják, jehož stavba se začala tak zdárně vyvíjet již na konci roku 1946, 

kdy jsme zakoupili vrak motoru Ford SV. Bylo nám slíbeno na MNO, že bude vzat do stavby s jejich serií 

a že nám dají vědět, kam máme poslat motor již upravený a schopný provozu. Po několika urgencích nám 

bylo konečně sděleno, že naviják nám v té továrně nemůže být zhotoven a abychom si dovezli naviják 

z Klatov. Bylo plno radosti, ale předčasně, neboť se ukázalo, že šlo pouze o vrak (chassis). Ten jsme 

museli vzít z největší nouze, a dopravili jsme jej drahou k mechanikovi, který nám slíbil zhotovení 

navijáku. Ani u něj se nemůžeme dočkat postavení. Chtěli jsme jej dát dodělat aeroklubu v Soběslavi, ale 

po vyjednávání nám za týden zase odmítli. Naviják nyní čeká na zhotovení dílců, aby mohl náš člen 

J.Bednář dát jej do provozu. Chybí buben, navíjecí zařízení, převody, ozubená kola. Máme též plány, 

které nás stály 800 Kčs, ale konce nemožno se dopracovat. 

Druhá bolestná věc  je letiště. Pravda je, že letiště bylo zdejším činitelům již třikrát navrženo. Třetí 

návrh byl schválen komisí ministerstva dopravy a národní obrany za spoluúčasti zástupců ONV a MNV 

v Jindřichově Hradci. Od té doby čekáme, že snad nějakým vhodným způsobem se provede výměna 

pozemků. Po dlouhém čekání jsme se obrátili na posádkové velitelství o povolení plachtění a případně 

motorového výcviku na jejich vojenském cvičišti, které bylo již očistěno od vraků aut po německé 

armádě. Zároveň jsme žádali o přestavění vojenského dřevěného baráku. Povolení jsme obdrželi a pomoc 

při demontáži jakož i montáži a dva povozy navíc. Nyní máme barák již přestavěný a děláme plány do 

nového roku a doufáme, že s troškou štěstí se nám podaří skutečně více než v roce minulém. 

Konec zprávy. 
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Dne 30. května 1948 vykonává zkoušku stupně „A“ Jaroslav Karásek, stupeň „B“ pak složil dne 

22. července 1949, což dokládá kopie Průkazu pilota plachtaře č.4281 vydaného v Praze dne 16.3.1950. 
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Pánové Josef  Bednář, syn Josef a Emanuel Marsa zhotovili v autodílně jednobubnový naviják 

Ford 8V. Při tomto díle asistovali tovaryši z autodílny p. Josefa Bednáře st. – František Fíla, Stanislav 

Broulim a Miroslav Kněžínek a Jaromír Michl z elektroopravny p. Nováka. Tito mladí mužové také 

většinou asistovali při létání a přesunech kluzáků, ač někteří z nich sami nelétali. Pan František Fíla létal a 

velmi rád vlekal na navijáku. Naviják byl dokončen v tomto roce. 

 

 

 
„Zase se v tom hrabou“ r. 1948 zleva Buchta, Pešek, St.Broulim, J.Bednář jun., B.Glazer, 

 J.Bednář sen., Fr.Fila 

 

Plachtařská činnost byla ovlivněna zákazem létání na větroních od února 1948 až do začátku června.      
 

Potěšující zpráva pro plachtařa byla, že 8. května 1947 o půl šesté ráno byl na letišti v Otrokovicích zalétán 

prototyp výkonného větroně Z-25 Šohaj pilotem Ladislavem Koutným. Později mu byla přidělena 

imatrikulační značka OK-8130. 
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Dne 26. března 1948 zasílá MNV J.Hradec Odbočce čs.aeroklubu J.Hradec k rukám tajemníka pana 

Jaromíra Hájka Výkaz pozemkových parcel pro letiště na k.ú. J.Hradec čj.2536/48. 
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Vzpomínky pana Jiřího Rösche na jeho začátky létání a budování letiště v Jindř.Hradci:  

Jaro 1948. Mně bylo tehdy slabých 14 let.  

Čápův kopec vedle silnice z J.H. do N.B. Asi 10 plachtařů, můj brácha Vilém, jeho kamarádi ze 

třídy- Vláďa Veselý, Mirek Bílek a další známí Josef Bednář, Eman Marsa (dráteník= elektrikář). Také 

tam chodilo pár starších modelářů. ŠK 38 se musí složit, převést opět složit a zkontrolovat. Připravit 

gumicuk a fůra jiné drobné práce, než se začne létat. Prostě jsem tam byl trochu platný. Byl jsem tam 

párkrát, a jezdil jsem tam na kole. Ti starší stále říkali, že se bude zřizovat letiště na náhorní rovině nad 

pražskou silnicí „U Polívek“, abych si schoval svou pracovní náladu.Tam bude pořád co dělat. Byl takový 

bezvadný chumel lidí a já se tam mezi nimi cítil jak v nebi.  

Rok 1949 a 50 je rozhodující pro práce „U Polívek“. Už stojí malý hangár, kam se uklízí i naviják 

a vedle stojí balanční koza, na kterou se dává starý  SK 38 a kde je stále živo….U Polívek je stále vítr, 

který cloumá kluzákem, takže každý získá neocenitelné zkušenosti. Já jsem si udělal k 16. narozeninám 

řidičský průkaz, na který se smělo jezdit s traktorem 20 km/hod. Počet startů stoupl za neděli o desítky. 

Než plachtař obletěl letiště a posadil se pokud možno na začátek dráhy, už jsem tam byl s traktorem 

a lanem aby další pilot mohl do vzduchu. 

Tou dobou jsem přebíral pokladnu od Mirka Bílka, který se po maturitě nemohl dostat na studia. 

Jeho otec byl živnostník- měl obchod s šicími stroji, který mu byl v roce 1948 znárodněný.Mirek byl 

takový dobrý organizátor, že se ujal starého kina a udělal z něj závodní jídelnu, kam jsme všichni rádi 

chodili. Hradecké gymnasium se v té době proslavilo tím, že se o své maturanty vůbec nestaralo. Kdo byl 

kádrově aspoň trochu únosný, ten si soukromě vyjednal přijetí ve fabrice Kovosvit  v Sezimově Ústí. Tam 

rok dojížděl a pak jako jejich dělník požádal o doporučení na vysokou, že jim pak bude více platný. To 

ale pro Míru Bílka neplatilo. Odjel tedy do západních Čech na místo pomocného učitele (snad Krajková), 

oženil se tam a za čas se vypracoval na ředitele školy v Sokolově. 

V roce 1951 se z našeho letiště práškovala mandelinka bramborová. Nechtěl jsem, aby nám tam 

courali cizí, a tak jsem se také přihlásil společně s Karlem Trnavským. Služební vůz  Tatra ( s 3 

reflektory) nás vozil již ve 4 hodiny od kasáren, kde spali sovětští piloti. Všichni jsme se činili aby se 

něco udělalo než se rozfouká vítr.. Sovětští piloti byli výborní. Karel Hrůša byl ohromný organizátor a o 

vše se staral. Doprovázel jsem ho na Státní statek v Hradci, kde nabídl seno z letiště, když si ho sami 

pokosí. My ho pak usušili, shrabali do velkých hromad, které si oni odvezli a zaplatili. Řekl jsem tehdy, 

že bychom neměli platit startovné, když jsme si je vlastně vydělali prací se senem. 

Na podzim jsem vozil Karla Hrůšu do Českých Budějovic na schůze Dosletu, které vedl důstojník 

letec-pilot Jaroslav Kamarýt – náčelník Krajského aeroklubu. Půjčoval jsem si od bratra motorku 250, ale 

jeli jsme asi jen 3x- byla na ní hrozná zima, i když jsme měli letecké kombinézy. Také jsme jezdili 

některé neděle létat do Soběslavi. To znamenalo větroň rozebrat, naložit na transpoťák odvést do 

Soběslavi a večer zase rozebrat a přivézt domů. To ještě byl KdF v pořádku. 

Také si trochu pamatuji, že Josef Bednář, stále počítal s tím, že hradecké letiště má před sebou 

velké rozšíření, pořádal školení o leteckých motorech (Walter Minor) a podobně. 

Na letišti jsme měli 2 dřevěné hangáry- na tom větším jsme se podíleli pomocnými pracemi a nic 

nás nemohlo zastavit . Pojišťovna nám nechtěla nic pojistit, dokud nebudeme mít na letišti telefon. To 

jsem si vzal osobně na starost. V říjnu 1951 jsem uzavřel v pojišťovně požární pojištění za 612 Kč- byly 

to peníze za zmíněné seno a přidal prohlášení, že na telefonu se tvrdě pracuje. Na spojích byli takoví 

„hajzlíci“, že to zhotovili až za rok.  

Rok 1952, byl jsem právě po maturitě. 

Pracoval jsem v dílně pana Bednáře, který byl v té době na několikadenním školení a mně projevil 

důvěru, že mi dal dílnu pod kontrolu. Zapisoval jsem, co si montéři brali ve skladě, vyřizoval telefonáty s 

požadavky a přání zákazníků a vedl docházku zaměstnanců. 

Dne 10. září 1952 pro mne přišli z Stb, že potřebují něco vysvětlit. Nepředpokládal jsem nic zlého, 

ještě jsem řekl pí Bednářové, že se stavím na oběd a pak se vrátím. Místo toho jsem za náhodnou  

tříhodinovou projížďku s kamarády mého bratra po Vajgaru (jejíž účel jsem ani pořádně neznal), strávil 

rok v Jáchymově na šachtě. Při výsleších jsem se odvolával na kamarády z letiště. Bednářovi a na mnohé 

jiné, kteří mě dobře znali a dle mého, jak dnes vím, naivního přesvědčení, že se za mne postaví a doloží, 

že jsem byl vždy poctivý a pracovitý. S úsměškem mi vyslýchající dal přečíst výpovědi mnohých z těch, 

na které jsem se odvolával- nevěřil jsem vlastním očím: „Pracoval jsem prý na letišti tak pilně, abych 

získal jejich důvěru a mohl uletět přes hranice“.  

Dlouhá léta jsem nesl tuto křivdu v sobě. Krom své ženy jsem o tom s nikým nikdy nemluvil. 

S ženou jen proto, abych odůvodnil, proč nechci, aby se náš první syn jmenoval Jindřich, jak bylo jejím 

přáním. Nemohl bych tenkrát toto jméno denně slyšet. Léta ale všechny křivdy otupí a já již dávno všem 

těm, kteří mi tenkrát tak ublížili a navíc na dlouho vzali důvěru v lidi vůbec, odpustil. Na štěstí je lidská 

paměť nastavená tak, že zlé věci dost vymazává, i když někdy zbudou šmouhy, ale za to šťastné 

okamžiky se vrývají velmi pevně a ve své většině zůstávají. 
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Můj bratr Vilém létal v Jindřichově Hradci od roku 1947 do roku 1950 kdy maturoval. V roce 

1966 emigroval do Rakouska, kde dodnes žije. 

 

Tolik ze vzpomínek pana Jiřího Rösche, které přes zdravotní handicap vytvořil a jeho paní Jana 

zapsala a poslala - moje díky oběma.     

 

Při létání na svahu „Čerťák“ u Lodhéřova se při jednom provozu  zapomnělo gumové lano 

v J.Hradci. Jarda Karásek se pro něj vydal na kole. Když se vracel a byl s klubkem těžkého lana na 

dohled, tak taškáři kolegové naznačovali, že budou provádět start. Hlasité povely „táhnout“, „běžet“ 

přivedly Jaroslava téměř k infarktu, neboť si v prvním okamžiku myslel, že na něho kolegové ušili boudu 

a klidně si létají, zatímco on se pachtil z Hradce s lanem. Lano letělo na zem a Jarda se chystal nazlobený 

odjet. Tomu však kamarádi zabránili a Jarda si za odměnu sletěl. Po této příhodě byl letecký materiál čas 

skladován na místní faře. 

 

 

Katastrální měřičský úřad v J. Hradci zaměřuje dne 8. června 1948 pozemky o rozloze 33ha 46a 

86m2  pro zřízení letiště. Strojní a traktorová stanice v J.Hradci provedla úpravu plochy za pomoci 

celkem 16 traktorů. 

 

 

 
 

Kluzák Z - 23 „HONZA“ 

 

 

 
 

A nebyl traktor - tak to byly galeje než se začalo létat !!  
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III. Máme vlastní letiště 
 

1948 srpen 
Vzniklo sportovní letiště Jindřichův Hradec zvané „U Polívek“. 

 
Klub má 120 členů a používá kluzáky Z 23 Honza OK-5681, OK-5063, 3 x ŠK 38, OK-5024, OK-

????, OK-????, majetek vojenské správy, Z-24 Krajánek OK-8660, OK-8661.  Navijákařský průkaz č. 1 

v regionu získal  pan Bohumil Glazer. 

 

 

 
 

PRVNÍ  PROVOZ  na novém letišti !! Dne 6. srpna 1948 provádí hostující instruktor Jaroslav 

Prchal pět startů na Z 24. Vzpomíná, jak p. Zdeněk Kec provedl na kluzáku Glajtr po vypnutí z navijáku 

přemet – a byla z toho kláda (ten den zákaz létání). 

 

 

 
 

Dopisem č.j. 8113/48 ze dne 5.10.1948 vydává MNV Jindř. Hradec předběžný souhlas 

k provádění prací na vybudování letiště „U Polívek“. Národní výbor Jindř. Hradec vydává dopisem ze 

dne 30.11.1948 č.j. 9397/48 Povolení k přemístnění dřevěného baráku z vojenského cvičiště na pozemky 

budovaného letiště, viz.„PK AK“. 

 

V srpnu 1948 bylo rozhodnuto o sériové výrobě motorových letounů Z-26 Tréner im.zn.  

OK-COA. Prototyp byl zalétán v Otrokovicích L.Švábem 20.10.1947. Bylo odebráno asi 65 ks. Po 

dvouleté výrobě bylo dodáno celkem 163 ks. Ještě později byl Tréner opatřen silnějším šestiválcovým 

motorem a tak vznikl výborný vlečný speciál Z – 226 „Bohatýr“. ./Viz kniha L.Vejvody“Na křídlech 

větru“ str.421/. 

Na podzim tohoto roku je v Otrokovicích zalétán továrním pilotem Ladislavem Švábem 

dvousedadlový větroň se sedadly vedle sebe. Větroň LG 130 Kmotr byl vyroben ve 40 kusové sérii 

v příštím roce. Větroň byl vyroben pod vedením hlavního konstruktéra Ing. Ladislava Marcola a 

kolektivu. Výpočty prováděl Ing. Ladislav Smrček. 
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Za přispění armády  jmenovitě pplk. E. Konstantinova došlo k převezení dřevěného baráku na 

stávající letiště a jeho osazení na podezdívku. Použitím tohoto materiálu vzniká první hangár. Vrata 

jsou z dřevěných desek, které se nosí na zádech a přibíjejí se ke konstrukci. Do té doby byla veškerá 

technika ukládána ve městě (naviják v autodílně u Bednářů a kluzáky v Modrém sále kina Vesmír ), na 

létání se vše musí přivézt, sestavit a po létání odvézt zpět!! Na letiště vedla polní cesta, která odbočovala 

z hlavní silnice na Prahu doleva před stávající čerpací stanicí a vedla šikmo přes pole. Uprostřed 

vzdálenosti na letiště byl úzký úvoz, který působil potíže. 

 

 
 

V této době dochází mezi letecké nadšence i modelářský dorost, který pomáhá při výstavbě letiště 

a při provozech. Na letiště chodí také nelétající člen  pan František Pupík, člen KSČ a zaměstnanec 

Okresního soudu, který působí jako politický zástupce náčelníka letiště. Podílí se na zpracovávání 

hodnocení členů aeroklubu až do roku 1962. Je třeba poznamenat, že pokud je známo, nikdy nikomu 

neškodil, ale pomáhal, jak mohl při budování aeroklubu. 

Ze vzpomínek MUDr. Vladimíra Veselého, CSc. na jeho začátky létání v J. Hradci. 

Jednu zářijovou neděli v r. 1948 jsem se domluvili s Mirkem Bílkem, že se půjdeme podívat na 

zakládané jindřichohradecké letiště za Polívkami. Šli jsme brzy ráno, na stavbě montovaného hangáru z 

dílů německého válečného baráku se už začínalo pracovat. Mirka někteří znali, a tak nás hned zapřáhli do 

práce. Zvedali jsme na střechu asi šestimetrové panely. Práce docela ubývala a připravený materiál jsme 

spotřebovali. 

  Jarda Karásek nás tehdy vyzval, abychom mu pomohli ještě s kluzákem. Byl to SG-38-Glajtr 

složený ve stodole poblíž silnice z J.Hradce na Děbolín. Samé lanko, napínáky a ještě zadní část měl 

naseknutou sekerou při zřejmě neúspěšném pokusu o znehodnocení. Bylo nás asi 12-15, každé ruky bylo 

třeba. Sestavený kluzák jsme dostrkali na letiště do kopce a pak jsme se rozdělili ke gumovému lanu do 

V, vzadu drželi dva kluzák za ostruhu při napínání a Pepík Bednář tomu velel u křídla. Po napnutí lana se 

ostruha pustila a uvolněný kluzák po získání 3 až 5 m výšky se na pár vteřin dostal do vzduchu. Ani jsem 

to nečekal, ale protože jsem se celý den účastnil, vyzvali mě, abych si dal taky „šoupa“, tedy jen po zemi, 

aby se nic nestalo,  žádný předběžný výcvik ani seznámení jsem neměl, jen jsem je tehdy pozoroval. Dál 

už nevím, zda lano víc napnuli, než měli nebo že jsem měl menší váhu než ostatní, možná že jsem si lehce 

přitáhl, a tak jsem se dostal asi do 3 m, s kniplem jsem nehýbal a přistál jsem taky jako všichni ostatní. 

Tím jsem byl na 55 let pro létání ztracen. 

Stavěl jsem dalších pět hangárů, létal jsem jako člen v pěti aeroklubech, z toho už zůstaly jen dva, 

v Jindřichově Hradci a na Letkově v Plzni. Z nalétaných vteřin se staly minuty i hodiny, celkem jsem 
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nalétal asi 1.500 hodin v mracích, skupinových letech i skupinové akrobacii, motorově při nízkých letech, 

akrobacii, přístrojích i dlouhých přeletech na všech poválečných typech. Plachtařským instruktorem jsem 

byl více než 50 let a motorově jsem především vlekal zase plachtaře. 

Vážím si zejména kamarádské pomoci, bez níž se tento sport nedal provozovat, obětavosti 

leteckých fandů, zejména pana Bednáře staršího, který nám umožnil složit naviják z vyřazených 

součástek, stejně jako bojový KdF a tříkolku na tahání lana. Nezapomenu obětavého Jardu Karáska při 

pečlivých opravách a Pepíka Bednáře, který obětavě bojoval s nepřízní manželky, která se jej jako 

instruktora pokoušela chránit před nezodpovědnými žáky.  

Tolik vzpomínky MUDr. Vladimíra Veselého, CSc. 

 

Dopis od pana Wilhelma (Viléma) Rösche – Rakousko, který mi došel 25.02.2008. 

 
Vážený pana Garhofer. 

Děkuji Vám za váš dopis a přeji Vám do nového roku také všechno nejlepší. Na Váš dotaz mám-li 

z doby v aeroklubu nějaké písemnosti Vás musím zklamat. Nemám z té doby žádné písemnosti ani fotky. 

Mám jen někde schovaný průkaz pilota plachtaře, kam nám instruktor potvrzoval starty. Naším 

instruktorem byl Pepa Bednář. On a jeho otec měli autoopravnu a benzinovou pumpu na kraji města na 

Pražské silnici. Starý pán zemřel krátce po válce, myslím že měl žaludeční vředy. 

Létali jsme na kopci zvaný Fedrpuš. Byl to vysoký kopec s dlouhým táhlým svahem kousek za 

městem u Vídeňské silnice. Bylo to dost namáhavé, startovalo se gumovým lanem, letadlo se muselo 

ručně vytáhnout do kopce na místo startu. Měli jsme německý kluzák zvaný gleiter. Příští rok to bylo 

lepší. Dostali jsme letiště u Polívek. Je to náhorní rovina za městem u Pražské silnice. Měli jsme tam 

dřevěný hangár a několik kluzáků, bejbinu, Honzu a také jeden větroň. Byl to Krajánek Zlín 24.   

/poznámka autora – Krajánci byly dva z továrny Otrokovice/. Také jsme měli motorový naviják. Byl 

v tom motor Ford, 8-válec do V asi 100 Hp. Na bubnu bylo přes 1 000 m ocelového lanka, vytáhlo to 

letadlo asi do 300 m výšky. Obsluhoval to sám instruktor. Lano se táhlo zpět na místo startu motorovou 

tříkolkou vlastní výroby. Z té doby se dneska neznám s nikým.  

Setkal jsem se jednou v Praze s Pavlem Štíchou. Říká se mu Pavílek, je to mladší bratr zahynulého 

Jirky Štíchy. Bydlí v Praze a je tam v aeroklubu. V Hradci jsme létali každou neděli celé léto, jak sešel 

sníh. Z tehdejší party se dneska neznám s nikým. Asi před 5 léty jsem se sešel s Pepou Bednářem, byl na 

penzi a bydlel na sídlišti Sládkův kopec, už také zemřel, jsou tomu 2-3 roky. 

Po vojně jsem bydlel v Praze vedle Vltavy. Měl jsem tam kanoe, později Hausbot a dal jsem se 

k vodákům. Co jsem v Rakousku nedělám ani jedno ani druhé. Kousek od nás ve Wr. Neustadt je letiště, 

ale žádný klub plachtařů. Ti mají středisko na náhorní rovině na kopci daleko za Vídní u slovenských 

hranic, a to je mi příliš daleko. Tak se starám o domek a zahradu a vedu klidný život penzisty. 

    S přátelským pozdravem Wilhelm Rösch    

 

 
 

Členy aeroklubu je získán kořistní terénní automobil KdF, který je v dílně u Bednářů zprovozněn a 

je na něj namontováno vlečné zařízení (koule). Konečně máme vlastní dopravní prostředek. S ním se pak 

jezdí na společné provozy do Soběslavi a létá se na kluzáku SG 38 Schulgleiter (Glajtr), české označení 

ŠK-38. Zde působí jako instruktoři pánové Josef Bína a Zdeněk Kec. Někdy v této době jsou na letišti 

v Jindřichově Hradci  po dobu 14 dnů na soustředění plachtaři ze Soběslavi pod vedením instruktora 

Josefa Bíny. V Soběslavi se upravuje letištní plocha. 
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Na letišti je postaven dřevěný hangár o rozměrech 8 x 21 m s provizorními dřevěnými vraty. Jako 

kancelář slouží maringotka. Je také provedeno označení letiště a zřízena telefonní přípojka č. 647. 

V majetku je naviják Ford V 8, transportní vozík, balanční kozlík. 

 

Jednatelem byl p. Karel Hrůša st. 

Plachtařský odbor :  

  předseda        Jaromír Hájek 

  jednatel    Jaromír Michal 

  pokladník       Vilém Rösch 

  tech.správce    Jar. Karásek 

  ved.provozu    Boh.Glaser 

  náčelník           Jos. Bednář ml. 

  instruktor „A“,“B“  Jos. Bednář ml. 

 

 

Letiště je schváleno pro motorové a bezmotorové létání. 
 

 
 
Foto komise při schvalování –vlevo pan Karel Hrůša a zcela vpravo pan František Pupík. 
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Ve dnech 25. a 26. června 1948 byl na letišti v Letňanech zalétán nový prototyp akrobatického 

větroně LF-107 „Luňák“ konstruktérů Ing. Vladimíra Štrose a Ing. Karla Dlouhého. Větroň byl 8. 

července 1948 imatrikulován komisí MD pod značkou OK-8730. 

 

Z přehledu o činnosti AK ČNA J. Hradec za rok 1948 vyplývá, že klub měl ke konci roku 1948 

evidováno 102 členů a 28 dorostu. 

 

 

Starty na gumě 350 – doba 2,13 hod. Hlavní kniha letů však uvádí, že bylo nalétáno za rok 293 

startů gumovým lanem v době 3,21 hod a 50 startů navijákem v době 1,03 hod. 

 

Starty navijákem 30 – doba 0,48 hod za srpen – listopad, dále spotřeba 100 l benzinu. 

 

 

 

 
 

 

Ve výcviku jsou zařazeni Jos. Bednář jun., Věra Bednářová, Jaromír Hájek, Karel Hrůša starší, 

Karel Hrůša mladší (nejsou příbuzní), Jaroslav Karásek, Václav Karásek, Bohuslav Glaser, Bohumír 

Pešek, František Erben, Vladimír Veselý, Vilém Rösch, Jaromír Englický, Jaroslav Védl, Bohumil Védl, 

Jaroslav Buchta, Jaromír Mareš, Ladislav Krejča, Josef Vondráček, Zdeněk Hanuš, Miroslav Bílek, Karel 

Tůma, Ivo Emmer, Jan Kroupa, Bohuslav Špacírer, Emanuel Marsa, Liduška Semeráková, Karel Vítek, 

Karel Dvořák, Karel Jelínek. Hostuje pan Zdeněk Kec. 

 

 

 

Létalo 24 pilotů, z toho 14 pilotů – stupeň „A“,  4 piloti – stupeň „B“ a 6 pilotů – stupeň „C“.  

Stupeň „C“ létali pánové  Josef Bednář jun., Bohumír Pešek, Jaromír Englický (nábor MNO), 

Karel Hrůša st., Ivo Emer, Josef Vondráček. 

 

 

 

 

Investiční náklady 63.500 Kčs 

Provozní náklady   3.950 Kčs 

Odpracované hodiny    7.250 hod. 

Úhrady státní,ONV,ost. 53.950 Kčs 

Majetek klubu asi   270.000 Kčs 
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Další členové odbočky ČNA nelétají, ale podílejí se na činnosti. Jsou to Josef Bednář sen., Evžen 

Konstantinov, Jaromír Hájek, Jiří Vondráček, František Pupík a další, které neznáme. 
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Modelář Karel Hrůša je pouze jmenovec pana Karla Hrůši plachtaře a jednatele odbočky ČNA J.Hradec.  

Modelář K.Hrůša pracoval u ČSD později u ČSAD Jindř. Hradec, krátce prováděl plachtařský výcvik,  

který však nedokončil. 

 

 

 


