
Historické muzeum

Pracovní list



Vzpomínáš si, kam až naši letci putovali, aby se zapojili do boje proti 

nacistickému Německu? Vyznač do mapy jejich cestu z okupovaného 

Československa do země, ve které vstoupili do Královského letectva (RAF).

 

Tato bunda patřila:

1

2

Honzík a Fany v muzeu
Rytíři nebes



Pochytil/a jsi, jaký příběh je s ní spojený? Představ si, 

že patřila tobě, a udělej z příběhu deníkový záznam.

Co se mi přihodilo?



Zapamatoval/a sis, kolik československých letců působilo

v Královském letectvu Velké Británie (RAF)?

A byly v něm i ženy? Co dělaly?
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Tato pistole patřila:

Skoro celou válku 
jsem strávil v 

............................

Naši letci statečně bojovali za osvobození Československa. Zamysli se, 

za co můžeš bojovat právě teď, v současnosti. Nemusí to být jen velké 

boje, klidně i ty každodenní. Napadá tě něco?
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Správná řešení
Mnoho československých letců zavedly cesty z okupované vlasti až do 

Velké Británie, kde vstoupili do Královského letectva (RAF). Zde se naši 

letci postupně stali součástí nově vytvořených československých perutí 

Královského letectva (310., 311., 312., 313.).

Bunda patřila generálporučíkovi Vladimíru Nedvědovi. 

Co se mi přihodilo?
O této události zde nalezneš více konkrétních informací než ve videu. Neboj se, pokud něco 
ve tvém vyprávění chybí. Neexistuje totiž špatné řešení.

Bylo to v prosinci 1940. Naše letadlo Wellington, které mělo za úkol bombardovat 
průmyslové cíle v německém Mannheimu, po startu havarovalo. Bylo plně naložené 
bombami. Nebyl jsem raněn a rychle jsem z něho vylezl ven. Vrátil jsem se ale pro 
kamarády z posádky, kteří zůstali uvnitř. Mezitím začaly bomby vybuchovat. Podařilo 
se mi odtáhnout do bezpečí těžce raněného druhého pilota, střelce v zadní střelecké 
věži bohužel ne. Tlaková vlna mě odhodila čtyři metry od letadla. Jako zázrakem jsem 
přežil a můžu zase létat. Za tuto záchrannou akci mi král Jiří VI. udělil Řád britského 
impéria. Je to pro mě velká čest, ale kamarády mi to nevrátí. Nejen na bundě, kterou 
jsem měl tehdy na sobě, zůstávají šrámy.
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V Královském letectvu Velké Británie (RAF) působilo kolem 

2500 československých mužů. Ženy tu byly také, ale nelétaly 
přímo v letadlech. Sloužily v zázemí, kde například motaly padáky, 

pracovaly jako řidičky, radiotelegrafistky, elektrikářky, kuchařky, 

zdravotní sestry atd. 

Pistole patřila plukovníkovi Josefu Bryksovi. V červnu 1941 byl sestřelen, 

zbytek války pak strávil v německém zajetí a v nacistickém vězení.

Napadlo tě něco? Určitě ano! Držíme palce, aby se ti dařilo ve všem, 

co je pro tebe důležité.
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