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PRVNÍ ČESKÝ VĚTROPLAVEC? 
VÍT FUČÍK KUDLIČKA (1733-1804)

1 PLAVEC, Michal, Povětrný míč, nebo povětrná koule? Několik poznámek k počátkům vzduchoplavby v Čechách. In: PLAVEC, Michal (ed.), 
Století letectví v zemích Koruny české. Praha: Národní technické muzeum 2010, s. 9-17.
2 NASO, Publius Ovidius, Proměny. Praha: Avatar 1997, s. 177.
3 VANĚK, Oldřich František, Plavba vzduchem. Rozhled po dosavadních projektech a pokusech. Praha: Josef R. Vilímek 1888, s. 7.

Pokud se chceme ohlédnout za počátky 
vzduchoplavby v Čechách, nesmíme zapo-
menout na tajemstvími obestřenou postavu 
Víta Fučíka Kudličky ze samoty Klůs u Vodňan. 
Není to sice přímo v bezprostředním okolí 
Písku, ovšem tohoto muže nesmíme v našem 
letmém souhrnu opomenout. Dodnes se pouze 
dohadujeme, nakolik jeho osudy přikrášlila 
lidová představivost a tradování jeho životních 
osudů v rodině z pokolení na pokolení. Až se 
s tím, co o něm víme, blíže seznámíme, jistě se 
nebudeme divit, že se regionální historici stále 
snaží zachovávat jeho odkaz jako prvního 
českého vzduchoplavce.

Píšeme-li o počátcích vzduchoplavby, je třeba 
si uvědomit, že ještě v době vzletu prvních 
balonů v Praze novináři přesně nevěděli, jak 
mají balony, něco nového, dosud nevídaného, 
pojmenovat. Krameriovy vlastenecké noviny 
psaly v roce 1790 u příležitosti vůbec prvního 
vzletu horkovzdušného balonu Jeana-Pierre 
Blancharda v Praze 30. října 1790 o „povětrné 
kouli“ a „povětrném plavci“. Širší veřejnost 
nemá povědomí, že až na počátku 19. století se 
v češtině objevilo slovo „vzduch“, dosud 
neznámé, které rozšířilo český slovník. Toto 
slovo pochází z ruštiny. Až do té doby bychom 
vše spojené s dnešním vzduchem nalezli pod 
slovem „povětří“, či v případě přídavného 
jména pod slovem „povětrný“. Až v průběhu 
19. století se ze slova vzduch vytvořila sousloví 
jako „vzduchoplavba“ a „vzduchoplavec“, 
v rané době balonového létání dokonce slova 
jako „větroplavba“ a „větroplavec“. Touto 
malou jazykovědnou vsuvkou uvádíme naše 
vyprávění, neboť až do roku 1923, kdy se 

sešla na popud Ministerstva národní obrany 
Republiky československé jazykovědná komi-
se, se vše spojené s letectvím nazývalo právě 
„vzduchoplavbou“, případně slovem převzatým, 
tedy „aviatikou“. Až od zasedání této komise 
používáme výhradně výraz „letectví“ a samot-
nou vzduchoplavbu vnímáme pouze v souvis-
losti s balonovým létáním. Do onoho roku 1923 
ovšem termín „vzduchoplavba“ zahrnoval 
jak letadla lehčí, tak těžší vzduchu. Proto 
i my se budeme držet při popisu nejstarších 
událostí souvisejících s létáním dobového slova 
„vzduchoplavba“.1  

Římský básník Publius Ovidius Naso (43 př. Kr.-
17/18 po Kr.) zprostředkoval ve svých Proměnách 
(Metamorphoses) kolem 250 starořeckých 
bájí. V knize VIII přibližuje mimo jinými příběhy 
mytický život Daidala a Ikara, zvláště jejich 
snahu ulétnout z vyhnanství na ostrově Kréta. 
Jakými slovy začala věčná touha člověka dobýt 
povětří, vzduch: „Nechť zahradí Mínós veškeré 
země a moře, vzduch volný je, půjdeme tudy! 
I kdyby všechno měl v moci, přece ovzduší v své 
moci nemá!“ 2 

Přitom, jak upozornil v první české populárně 
naučné knize o vzduchoplavbě Oldřich František 
Vaněk, podobnou touhu vyjádřil již někdy 
v 5. století před Kr. řecký dramatik Sofoklés 
(497/496-406/405 př. Kr.). Z jeho divadelní hry 
Oinómaos se sice zachovaly pouhé zlomky, 
ovšem v jednom z nich pronáší hlavní postava, 
král Oinómaos: „Ó kéž bych byl orlem k nebi 
pronikajícím! Plul bych nad vlnami širého 
modrého moře.“ Jak příznačné, že postava 
antické tragédie říká, že by plula, plula v oblacích, 
tak jako všichni první vzduchoplavci. 3 
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4 Wilelmi Malmesburiensis De gestis regum Anglorum Libri quinque. In: MIGNE, Jacques-Paul (ed.), Willelmi Malmesburiensis monachi opera 
omnia. Patrologiae cursus completus. Tomus CLXXIX. Paris : Garnier Fratres Editores 1899, s. 1205-1206. V této edici se originální text přepisuje 
v tomto znění: „Non multo post, cometes stella, ut ferunt, mutationes regnorum praetendens, longos et flammeos crines per inane ducens, 
apparuit: unde pulchre quidam nostri monasterii monachus, Eilmerus nomine, viso coruscantis astri terrore conquiniscens: ´Venisti, inquit, 
venisti, multis matribus lugende; dudum est quod te vidi, sed nunc multo terribiliorem te intueor, patriae hujus excidium vibrantem.´ Is erat 
litteris, quantum ad id temporis, bene imbutus, aevo maturus, immanem audaciam prima juventute conatus; nam pennas manibus et pedibus 
haud scio qua innexuerat arte, ut Daedali more volaret, fabulam pro vero amplexus, collectaque e summo turris aura, spatio stadii et plus 
volavit; sed venti et turbinis violentia, simul et temerarrii facti conscientia, tremulus cecidit, perpetuo post haec debilis, et crura effractus. Ipse 
ferebat causam ruinae quod caudam in posteriori parte oblitus fuerit.“ K osobě Eilmera z Malmesbury a jeho letům z technického hlediska srov. 
např. WHITE, Lynn Townsend Jr., Eilmer of Malmesbury. An Eleventh Century Aviator: A Case Study of Technological Innovation, Its Context and 
Tradition, Technology and Culture 2, 1961, s. 97–111.

5 Jako první zmínil mnicha Cypriana jako jednoho z prvních vzduchoplavců GENERSICH, Christian, Reise in die Carpathen mit vorzüglicher 
Rücksicht auf das Tatra-Gebirge. In: BREDETZKY, Samuel (hrsgb.), Bredetzkys Neue Beiträge zur Topographie und Statistik des Königreichs 
Ungarn. Wien — Triest : Geistinger 1807, s. 236. Nejnověji k osobě mnicha Cypriána SVITÁK, Pavel, Větroplavba. Nejstarší historie létání v českých 
zemích do roku 1914. Praha: Národní technické muzeum 2015, s. 56-61. V souvislosti s premiérou filmu „Legenda o lietajúcom Cypriánovi“ se 
pokusila zhodnotit tento režijní debut Mariany Čengel Solčanské z historického hlediska VARŠOVÁ, Katarína, Legendárny Cyprián: lietajúci či 
uletený? Historické rozhľady 6, 2010, s. 141-152. Jednoznačně zpochybňuje domnělou listinu, o níž se zmiňuje levočský historik Elemér Kőszeghy.

Snad každý národ na světě touží po tom 
nalézt co nejranější průkopníky vzduchoplavby 
ve své historii. Patrně nejstarším doložitelným 
Evropanem, který se pokusil letět s pomocí 
křídel na svém těle, byl někdy na přelomu 
10. a 11. století po Kr., snad dokonce v prvním 
desetiletí nového století, mnich Eilmer 
(Elmer, Æthelmær) z Malmesbury. Kronikář 
zaznamenal, že si opatřil křídla na paže 
a nohy. Možná to skutečně byl pokus 
o napodobení letu ptáka, jako tomu zřejmě 
bylo i v případě Ikara. Z technického hlediska 
a s ohledem na start z věže opatství by byl 
ovšem v Eilmerově případě nepoměrně snazší, 
s určitými šancemi na úspěch, pokus o klouzavý 
let. 

William z Malmesbury zaznamenal, že přesto 
měl Eilmer urazit nějakých dvě stě metrů 
(jeden furlong) vzduchem. Nebohý mnich si 
při krkolomném přistání zlomil obě nohy, jak 
zaznamenal William v kronice Gesta rerum 
Anglorum (Skutky anglických králů). Eilmer se 
tehdy spustil z věže opatství a údajně již krátce 
po onom pádu byl přesvědčen, že jeho let 
skončil neúspěchem kvůli tomu, že si zapomněl 
přidělat ocas. Po tomto nezdaru již nikdy nechtěl 
o létání ani slyšet a vše považoval za obrovskou 
mladickou nerozvážnost. 4  

Postupně se přidávaly další národy, jež nachá-
zely, a někdy dokonce aktivně vyhledávaly 
dávné předky, kteří se vzduchoplavbou či aviati-
kou tak či onak laškovali. Čím starší zpráva, 

tím lépe! Pozadu nezůstali ani Slováci, třebaže 
na počátku tohoto příběhu stáli spiští Němci. 
Snad někdy mezi 1752 až 1753 měl totiž létat 
mnich Cyprian z kláštera Červený kláštor 
v Pieninách. První zmínku o něm přinesl 
hornouherský topograf Christian Genersich: 
„Když svět zaslechl cosi o aerostatech nebo 
vzducholodích, pokusil se bratr Cyprian, který 
měl mnoho přírodovědných a fyzikálních zna-
lostí, a vlastně byl lékařem mnichů, vznést do 
vzduchu pomocí připevněných křídel: dostal se 
tak šťastně na vrchol hory Tri koruny.“ 5  

Autentický archivní dokument z roku 1760 měl 
objevit někdy ve dvacátých letech 20. století 
levočský historik Elemér Kőszeghy. V listině 
se údajně psalo: „Bol som v Spišskej Belej 
na námestí, keď tam z príkazu nitrianskeho 
arcibiskupa Ladislava Mattyasovszkého z Mar-
kušoviec spálili čertov voz. Aparát zhotovil istý 
fráter Cyprián z lechnického kláštora, ktorý podľa 
červených skál, z ktorých je postavený, ľud volá 
Červeným kláštorom. Pri spálení bolo mnoho 
ľudí a zastavili sa aj ctihodní kanonici zo Spišskej 
Kapituly. Fráter Cypriánus si pripol čertovu 
mašinu na vrchu Troch korún a s jej pomocou 
doletel až k Morskému oku. Pán biskup nebol pri 
exekúcii prítomný, ale nemali sme možnosť ani 
vidieť mnícha, ktorého odviedli na miesto, odkiaľ 
už viac neuvidí hory a nebude v pokušení, aby 
znovu lietal.“ Listina je ovšem nezvěstná a také 
některé její atributy včetně osoby Ladislava 
Mattyasovszkého z Markušoviec neodpovídají. 
Nitranský biskup (nitranské arcibiskupství nikdy 
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LETCI VELKÉ VÁLKY (1914-1918)
Ani jsme nestačili dočíst minulou kapitolu 
a již se ocitáme ve víru Velké války, či chcete-
li 1. světové, jednoho z nejkrvavějších konfliktů 
světových dějin. I v ní zanechal v řadách letců 
Písek nesmazatelné stopy. Málokteré české 
nebo moravské město se totiž může pyšnit tím, 
že se v něm narodili hned dva důstojníci, kteří 
za Velké války sloužili jako velitelé rakousko-
uherských frontových leteckých setnin. Písek 
takovým městem je. Tito dva důstojníci se narodili 
přímo v tomto jihočeském městě nad Otavou 
a jmenovali se Jan Polívka a Rudolf Vaníček.

J A N  P O L Í V K A

Jan Polívka zjevně neměl vůbec jednoduché 
dětství, neboť se narodil jako nemanželský syn 
Alžběty, dcery domkáře a vozky Jana Civocha 
z Písku a jeho manželky Kateřiny rozené Smolové 
ze Smrkovice v okresu Písek. Rodina tehdy 
bydlela v Písku na Pražském předměstí čp. 120. 
Budoucí rakousko-uherský pilot byl původně 
do matriky zapsán jako Jan Civoch. Pokřtil ho 
kaplan Karel Němec v píseckém děkanském 
kostele Narození Panny Marie 21. února 1892, 
ve stejný den, kdy se dítě narodilo. Za kmotry 
mu šli rodiče jeho maminky, Jan a Kateřina 
Civochovi (Cibochovi), a Jan Polívka, tehdy 
„c. a k. vojenský official v Plzni u c. a k. intendace 8. 
armádního velitelství v Praze, syn Josefa Polívky, 
rolníka v Olešné čp. 3, okres a hejtmanství Písek, 
a manželky jeho Marie rozené Blažkové 
z Borovan čp. 7, okr. bechyňský, hejtmanství 
Milevsko“. Jan Polívka se k otcovství dítěte 
přiznal až 30. prosince 1908. Jeho syn byl proto 
až do tohoto dne domovsky příslušný do Písku 
podle bydliště matky. Jakmile se ale otec přiznal 
k otcovství, byla mu podle platného zákona 
přiznána domovská příslušnost do Olešné 
u Písku, do obce, kde byl zapsán jeho otec. Získal 
také jeho příjmení a stal se Janem Polívkou. 150  

Polívkovi patřili k nejbohatším sedlákům v Olešné. 

Vlastnili statek čp. 3 v Olešné na takzvané návsi. 

Jeho součástí byly dokonce dva rybníky. Účetní 

důstojník Jan Polívka, jenž to dotáhl do hodnosti 

podplukovníka, byl synem majitele tohoto statku 

Josefa Polívky. Josefa Polívku obyvatelé zvolili 

po osamostatnění obce od Křenovic v roce 

1881 také vůbec prvním radním. Tento hospodář 

zemřel v roce 1892 a statek převzala vdova po 

něm Marie Polívková a v roce 1906 František 

Polívka s manželkou Marií rozenou Jedličkovou 

z Podolí I. Rodinu ze statku nechali vystěhovat 

komunisté v roce 1956. Na výminku zůstala 

pouze Marie Polívková s jedním z dalších synů 

Josefem. Dcera Františka Polívky Věra Kalousová 

získala statek v restituci až v roce 1991. Potomci 

rodiny se mohli na statek vrátit a hospodaří 

na něm dodnes. 151

Jan Polívka studoval v letech 1902 až 1904 

německou nižší reálku v Lublani a českou vyšší 

reálku v Praze a v Plzni v letech 1904 až 1908. 

Otázkou je, zda neměl vztah se svým otcem již 

v té době, neboť by se těžko dalo předpokládat, 

že jeho matka z chudých poměrů by ho dokázala 

na takových školách finančně podporovat. Je 

také možné, že jeho otec nedostal ke sňatku 

povolení od svých velitelů, a proto musel několik 

let svého potomka zatajovat. Po maturitě 

s vyznamenáním totiž pokračoval ve studiích 

na Vojenské technické akademii v dolno-

rakouském Mödlingu (1909-1912).

150 Státní oblastní archiv Třeboň, f. NAD 24 Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587-1949 (1952), inv. č. 4181, poř. č. 24, Matrika narozených Písek 1889-1894, pag. 130.
151 KŘEČKOVÁ, Jitka, CHVOJKA, Ondřej, FRÖHLICH, Jiří, KOLÁŘSKÝ, Radim, KOUBA, Jan, KRÁL, František, Olešná v průběhu dějin. Olešná: Obec Olešná 2014, 
s. 125-126, 212-223.
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Gustav Studený (uprostřed), tehdejší velitel Fliegerkompagnie 

24, na letišti Pergine v květnu 1916. Tento důstojník se po válce 

stal v hodnosti plukovníka jedním z nejvyšších důstojníků 

československého meziválečného letectva. Archiv Národního 

technického muzea.

Stíhací letadlo Albatros D.II 53.01, které bylo ve výzbroji 

Fliegerkompagnie 3D. Fotografie někdy ze zimy 1917. Archiv 

Národního technického muzea.

Další snímek původně ruského letadla Farman F.40 na letišti Omsk 

v roce 1919, s nímž létali českoslovenští letci a ruští příslušníci 

československého leteckého oddílu na Sibiři. Archiv Národního 

technického muzea.

Dva rakousko-uherské letouny Hansa-Brandenburg C.I po vzletu z 

letiště Pergine nad městem Madrano. Archiv Národního technického 

muzea.

Původně ruské letadlo typu Farman F.40, s nímž v letech 1918 a 1919 

operovali českoslovenští letci v Rusku a na Sibiři. Se stejnými typy 

letadel se často setkávali rakousko-uherští letci na ruské frontě. 

Archiv Národního technického muzea.

Letadlo Farman F.40 na letišti v Omsku již s československými 

provizorními kokardami. Na žebříku stojí jeden z československých 

letců-legionářů František Zajíček. Archiv Národního technického 

muzea.
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ZAJETÍ NĚMECKÝCH 
GENERÁLŮ V PÍSECKÉ 
NEMOCNICI (1945)
S vlastním letectvím jsou tyto události spojeny 
pouze okrajově, ovšem rozhodli jsme se je zmí-
nit. Již po kapitulaci německé armády zajali to-
tiž sovětští vojáci lidového komisariátu vnitra 
v Písku několik generálů, mezi nimiž byli i nacis-
tičtí vyšší letečtí velitelé. Abychom si mohli celou 
situaci přiblížit, musíme se vrátit k událostem 
v únoru 1945. Do protektorátu se tehdy přestě-
hovala po kolapsu fronty po Viselsko-oderské 
operaci Rudé armády Letecká župa VIII (Luftgau 
VIII). Tato letecká župa působila až do začátku 
února 1945 ve slezské Vratislavi. Rudá armáda 
dokončila obklíčení tohoto města 13. února 1945 
a krátce předtím bylo velitelství této letecké 
župy přemístěno do protektorátu. Letiště v Če-
chách, na Moravě a v takzvané Sudetské župě 
dosud spravovala Letecká župa XVII z Vídně. 

Velitel Letecké župy VIII generál letectva Veit 
Fischer oznámil státnímu ministrovi v Čechách 
a na Moravě Karlovi Hermannovi Frankovi již 
7. února 1945 dopisem ze Zhořelce, že do protek-
torátu vysílá předsunutý štáb a plukovník Martin 
Altermann a General-Intendant Dr. Jur. Friedrich 
Eder budou jednat, dokud sám osobně nepři-
jede, z jeho pověření. 844 Generál letectva Egon 
Dörstling, velitel Letecké župy XVII, poděkoval 
10. února 1945 Frankovi za dosavadní spolupráci 
a oznámil mu, že od půlnoci 12. února 1945 pře-
bírá všechny pravomoci v protektorátu Letecká 
župa VIII. 845

Letiště byla dosud oddělena od vyšších letec-
kých útvarů a byla organizována v rámci le-
teckých žup. Ty sice byly podřízeny jednotli-
vým leteckým armádám (Luftflotte), ale jinak 

měly samostatné velení a do jisté míry i mož-
nost samostatného rozhodování. Na konci války 
se ale situace změnila. Luftflotte 6 ztratila mož-
nost velet všem jednotkám a pravomoci k vede-
ní letecké války mezi Horním Slezskem, Moravou 
a Lužicí připadly na velení VIII. Fliegerkops, jenž byl 
její součástí. Tomuto sboru velel veterán španěl-
ské občanské války generál letectva Hans Seide-
mann, bývalý náčelník štábu Legie Condor. 846

Luftgau VIII a VIII. Fliegerkorps se ale sloučily 
až na počátku května 1945. Nová vyšší letecká 
jednotka dostala název Luftwaffenkommando 
8. Její štáb převzal velení nad leteckými jednot-
kami, protiletadlovými jednotkami, letišti a po-
zemním zabezpečením v Lužici, Dolním Slezsku, 
Čechách a na Moravě, které ještě nebyly osvo-
bozeny spojeneckými armádami. 847

Když jsme u německého letectva, někdy z druhé 
poloviny dubna 1945 se zachoval seznam všech 
útvarů, které byly podřízeny velitelství letiště 
v Českých Budějovicích (Fliegerhorstkomman-
datur A (o) 19/XVII Budweis). Žádný z nich ale 
nepůsobil v Písku, nejblíže sídlila ve Strakonicích 
pobočka říšského úřadu pro meteorologické 
služby Luftwaffe (Reichsamt für Wetterdienst 
der Luftwaffe, Aussenstelle Strakonitz). Kromě 
letiště Planá u Českých Budějovic také v jižních 
Čechách nebyly jiné letecké základny. 848

Ač většina území tehdejšího protektorátu spa-
dala pod Luftflotte 6, českobudějovické letiště 
bylo součástí Luftflotte 4. Ale i tato letecká ar-
máda byla nakonec 21. dubna 1945 podříze-
na Luftflotte 6. Českobudějovické letiště bylo 
přeplněno. Hlášení z 20. dubna 1945 uvádí, že 
na letišti Planá se nacházely průzkumné Stab 
a 3./Nahaufklärungsgruppe 14 (Stab a 3./NAGr. 14).

844 NA Praha, fond Německé státní ministerstvo, kart. č. 64, sign. 110-7/21, Der Kommandierende General und Befehlshaber im Luftgau VIII II Br. B. Nr. 90518/45 
g.Kdos. Görlitz, den 7. Februar 1945.
845 TAMTÉŽ, ++--SSD—LOWG 350 10/2 1920==. An deutschen Staatsminister in Böhmen-Mähren Herrn Frank Prag.
846 Blíže k činnosti VIII. Fliegerkorps na konci války a v květnových dnech viz PLAVEC, Michal, Smrtonosná oblaka. Letecká válka mezi Labem a Orlickými horami 
1938-1945. Cheb: Svět křídel 2012, s. 315-316, 465-469.
847 TNA, HW5/703, CX/MSS/R.548/1.
848 Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg im Breisgau (dále jen BA/MA), RL19/357.
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VE VÍRU ROTORŮ (1965-1974)

Josef Žemlička, jenž prošel plachtařským vý-
cvikem v Aeroklubu Písek na krašovickém letiš-
ti a úspěšně dokončil vojenské letecké učiliště 
v Košicích, sloužil u různých útvarů Českosloven-
ské lidové armády jako mechanik. V době, kdy ve-
lení začalo uvažovat o založení vrtulníkové letky 
na letišti v Krašovicích, sloužil u vrtulníkové letky 
9. stíhacího leteckého pluku v Bechyni. „Jednou 
jsem se dozvěděl, že se u velitelství pozemní ar-
mády začíná s výstavbou vrtulníkových letek. Jed-
na taková letka se stavěla u 1. armády Západní-
ho vojenského okruhu. Napsal jsem proto žádost 
o přeložení a s ní zašel k veliteli mjr. [Karlovi] Brüc-
klerovi. S velitelem jsme si chvíli povídali a mimo jiné 
jsem mu vyprávěl, jak jsem létal v Krašovicích a že 
bych rád šel na vrtulníky, pakliže by se našlo místo 
palubáře [palubního mechanika — pozn. aut.]. Jak 
jsme si povídali, tak velitel povídá: ´A do Písku bys 
nechtěl?´Na to jsem odpověděl, že v Písku přece 
nic není. ´Ale bude,´ odpověděl velitel s dodatkem, 
že tam začne působit a může si s sebou vybrat 
několik techniků. Tak jsem hned roztrhal žádost 
o převelení do Příbrami a čekal, až začne být for-
mována nová letka […] V červnu 1965 jsem odjel 
s mjr. Brücklerem do Olomouce, kde jsme na leti-
šti Neředín začali formovat 9. vrtulníkovou letku. 
Po nás přijel velitel letky mjr. Antonín Drozd a mjr. 
Radek Vítek [sic]. Bydleli jsme všichni na svobo-
dárně na jedné místnosti a o volných chvílích se 
seznamovali s Olomoucí […].“ Major Karel Brüc-
kler zastával u této letky funkci zástupce velitele 
pro inženýrsko-leteckou službu. 944

Nově vzniklá vrtulníková letka začala být bu-
dována na letišti v Neředíně u 12. vrtulníkového 
pluku v červenci 1965. Letka měla krycí kódové 
označení VÚ (vojenský útvar) 8864. Jako první 
vojáci z povolání nastoupili k letce 15. červen-
ce 1965 její velitel mjr. Antonín Drozd a náčelník 
štábu letky kpt. Radomír Vítek a 21. července 

1965 zástupce velitele pro inženýrsko-leteckou 
službu mjr. Karel Brückler, technik provozu rtm. 
Josef Žemlička a technik pro rádiové vybave-
ní rtm. Jan Malý. Během srpna 1965 nastoupilo 
k vrtulníkové letce dalších 21 vojáků z povolání. 
Počet vojáků z povolání a vojáků základní vo-
jenské služby se postupně navyšoval. Zpočátku 
také příslušníci letky nebyli ubytováni přímo na 
letišti, ale v kasárnách 9. tankové divize v Pís-
ku. Až za nějakou dobu se celý útvar přesunul 
do starých kasáren v Purkraticích. 945

Podobně na vznik této letky vzpomíná i Josef 
Dragoun, který u letky sloužil nejprve jako me-
chanik, posléze jako palubní technik a nako-
nec na letišti Krašovice skončil svou kariéru 
v hodnosti majora jako zástupce velitele pro in-
ženýrsko-leteckou službu u letky bezpilotních 
průzkumných prostředků: „Na jaře roku 1964 
se začaly zakládat vojenské vrtulníkové letky, 
které měly zabezpečovat vyšší velitelství. Bylo 
rozhodnuto, že v Písku, kde byla dislokována 
9. tanková divize, bude utvořena vrtulníková let-
ka. Dne 18. srpna 1965 na letiště Krašovice přilét-
ly první vrtulníky. Byly zde vybudovány betonové 
stojánky a kompresorovna pro tlakové vzducho-
vé láhve, které se používaly při spouštění moto-
rů vrtulníků Mi-1.“ 946

Co se týče vrtulníků, na krašovickém letišti při-
stály dva typu Mil Mi-4 a tři typu Mil Mi-1. Ač vrtul-
níky již fyzicky byly na krašovickém letišti, letka 
vlastně nebyla ještě oficiálně založena, neboť 
k tomu došlo až 1. září 1965. Postupně se nena-
vyšovaly pouze počty vojáků, ale také letecké 
techniky. Na podzim 1965 měla 9. vrtulníková let-
ka k dispozici dva vrtulníky Mi-4 s imatrikulační-
mi čísly 9153 a 9145 a čtyři vrtulníky Mi-1 s ima-
trikulačními čísly 3050, 3051, 3052 a „spárku“ 
(vrtulník s dvojím řízením) stejného typu imatri-
kulačního čísla 6017. Tyto vrtulníky typu Mi-1 poz-
ději nahradily vrtulníky čísel 4003, 4004, 4005 
a „spárka“ 6024. 947

944 ŽEMLIČKA, Josef, Vůle a štěstí leteckého mechanika. Havárie vrtulníku OK-WIM a řada příhod ze života leteckého mechanika. Cheb: Svět křídel 2013, s. 52-53. 
945 DRAGOUN, Josef, Vznik, transformace a reorganizace 9. vrtulníkové letky — VÚ8864 Písek, nepublikovaný rukopis.
946 DRAGOUN, Josef, Navijáková stanice aeroklubu Krašovice, nepublikovaný rukopis.
947 DRAGOUN, Josef, Vznik, transformace a reorganizace 9. vrtulníkové letky — VÚ8864 Písek, nepublikovaný rukopis.
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BEZPILOTNÍ PRŮZKUMNÁ 
LETADLA V KRAŠOVICÍCH 
(1989-1995)

Bezpilotní průzkumné prostředky byly dlouhá 
léta v československé armádě polem neoraným. 
Výzkumný a zkušební letecký ústav se sice za-
býval vývojem bezpilotních prostředků, ale ty 
byly primárně určeny jako vzdušné cíle k výcvi-
ku letců a protiletadlových dělostřelců. Vůbec 
prvními takovými prostředky, které byly schop-
né samostatné činnosti, byly sovětské bezpilot-
ní průzkumné prostředky Tupolev Tu-143 (VR-3 
Rejs). Tato bezpilotní letadla byla odpalována 
v polních podmínkách z automobilů, byla po-
háněna proudovými motory, takže dosahovala 
značné rychlosti, ovšem to zároveň limitova-
lo jejich operační možnosti. Na jednu stranu je 
bylo obtížné zaměřit, což se prokázalo ještě v 
poslední době během syrského konfliktu, ovšem 
jejich dolet byl omezen. Při maximální rychlosti 
900 km/h vydržely ve vzduchu 13 minut a moh-
ly urazit vzdálenost kolem 180 kilometrů. Akč-
ní rádius z místa vzletu se obvykle pohyboval 
kolem osmdesáti kilometrů. Bezpilotní prostře-
dek létal podle přesně naprogramované trasy. 
Po skončení mise přistával na padáku. Poháněl 
ho proudový motor TR-3-117 s tahem 640 kilogra-
mů. Obvykle létal v operačních výškách 100 me-
trů až 2 kilometry. 960

V rámci Československé lidové armády vznikl 
první útvar s těmito bezpilotními letadly na kon-
ci roku 1984 v posádce Stříbro. Jednotka nesla 
název 101. letka bezpilotních průzkumných pro-
středků (zařízení) (101. ltbpzpz). Podřízena byla 
nejprve 10. letecké armádě a později pozemní 
1. armádě. Vojáci z tohoto útvaru také jako jedi-
ní s těmito bezpilotními prostředky cvičně létali, 
a to v roce 1987 na cvičišti Starokonstantino-
vo na Ukrajině. Nad územím Československa a 
později České republiky ovšem takové lety ne-

dovolovala legislativa. Sice se objevila tvrzení, 
že lety byly zakázány až poté, co na mateřskou 
školku v pražských Záběhlicích dopadla 16. úno-
ra 1988 tato bezpilotní střela z výzbroje Střední 
skupiny sovětských vojsk, ale nebylo tomu tak. 
Patrně byla odpálena ze základny v Luštěnicích 
na okraji milovického výcvikového prostoru. Pro-
paganda tehdy pád tohoto bezpilotního pro-
středku na přistávacím padáku, který naštěstí 
nezpůsobil žádné ztráty na životech ani větší 
hmotné škody, označila za „pád sovětské me-
teorologické sondy“. Vše ale nasvědčuje tomu, 
že Sověti létali běžně s těmito prostředky v uta-
jeném režimu, takže o nich nikdo nevěděl, ale 
Československá lidová armáda je měla skuteč-
ně zakázáno používat kvůli chybějící legislativě. 
Zřejmě se počítalo s tím, že k praktickému cvičení 
budou českoslovenští vojáci dojíždět na cvičiš- 
tě v Sovětském svazu. 961

Shodou okolností v roce 1987, kdy českoslovenští 
vojáci prováděli na Ukrajině cvičné lety, rozhodlo 
velení Československé lidové armády, že vznik-
ne další 104. letka bezpilotních průzkumných 
prostředků. Potřebné objekty a zázemí pro tento 
útvar ovšem nestihla armáda na krašovickém 
letišti vybudovat, a proto měla letka dočasnou 
posádku u 9. protiletadlového raketového pluku 
ve Strakonicích. 962 

Josef Dragoun připomněl, že objekty začala 
armáda stavět v Krašovicích rok před oficiál-
ním vznikem letky: „V letech 1986 až 1989 došlo 
k výstavbě dalších objektů na letišti Krašovice 
pro potřeby letky bezpilotních průzkumných 
prostředků. Byly vystavěny: budova štábu let-
ky, ubytovací místnosti, kuchyně a jídelny, haly 
pro uložení letecké a automobilové techniky, díl-
ny a kanceláře pro inženýrsko-leteckou službu, 
ESA pro uložení automobilové techniky, mate-
riální základna a sklady a objekty pro palivové 
hospodářství. Vynaložené finanční náklady na 
tuto výstavbu činily 22,6 milonů korun českoslo-

960 Srov. např. KOLMANN, Petr, Rejs. Letectví a kosmonautika 12, 2006, s. 77-78.
961 TAMTÉŽ.
962 TAMTÉŽ.
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Bezpilotní průzkumný prostředek VR-3 Rejs z výzbroje 104. letky bezpilotních průzkumných prostředků na letišti Krašovice. 

Sbírka Josefa Dragouna.
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1003 Rozhovor Ladislava Semetkovského s Michalem Plavcem 13. května 2021.

PRIMOCO UAV SE. NOVÁ 
ŠANCE PRO KRAŠOVICKÉ 
LETIŠTĚ (2015-2021)

Až do roku 2019 se letiště Krašovice nacházelo 
v útlumu a kromě občasné rekreační letecké čin-
nosti nemělo využití. Stalo se proto místem odklá-
dání materiálu i vandalismu. Pro mnohé proto bylo 
velkým překvapením, když se objevily první zprá-
vy, že letiště koupila společnost PRIMOCO UAV SE 
z pražského Radotína. Ač jméno této společnosti 
bylo na Písecku zcela neznámé, své místo na trhu 
bezpilotních letadel po celém světě si již tato mladá 
a progresivní společnost stačila vybudovat. Tato 
společnost se věnuje vývoji a výrobě bezpilotních 
letadel do vzletové hmotnosti 150 kg, které jsou 
především určeny pro kontrolu kritické infrastruk-
tury a také pro ochranné, sledovací, průzkumné 
a monitorovací mise. Za vznikem společnos-
ti stojí hlavní akcionář Ladislav Semetkovský 
a investiční partner Gabriel Fülöpp. Její založení 
přišlo v době, kdy se ve světě výrazně rozmoh-
lo bezpilotní letectví, a díky pokročilým techno-
logiím se postupně začaly vytvářet legislativní 
podmínky pro jeho provoz. Od samých počátků 
společnost nabízela model bezpilotního letou-
nu One 100 a později zdokonalenou verzi One 
150. Společnost dnes vyrábí s ohledem na zájem 
zákazníků pouze výkonnější typ. 

Bezpilotní letadlo Primoco UAV One 150 je hor-
noplošníkem s rozpětím téměř 5 metrů, jehož 
maximální vzletová hmotnost dosahuje 150 ki-
logramů. Zvolené hmotnostní omezení bylo vy-
bráno s ohledem na požadavky zákazníků vy-
rábět letadlo pro využití v civilním prostředí jako 
představitele specifické kategorie, jež nepod-
léhá certifikaci používané pro pilotované letou-
ny dle standardu CS23 a ve vojenském provozu 
dle normy STANAG 4703. Letoun nabízí nosnost 
užitečného zařízení až 30 kilogramů, přičemž 
shodných výkonů na trhu dosahují obvykle mno-
hem těžší stroje nespadající do vyjmenovaných 
certifikačních tříd. Letadlo je vybaveno vyso-

ce pokročilým autopilotem, jenž zabezpečuje 
dokonalé řízení tohoto bezpilotního prostředku 
ve dne, v noci i ve ztížených povětrnostních 
podmínkách. Díky autopilotu a integrovanému 
radiovýškoměru letadlo nabízí plně automatic-
ký vzlet i přistání. Navigační systém je z hledis-
ka bezpečnosti naddimenzovaný a kromě pri-
mární GPS navigace je vybaveno i inerciálním 
navigačním systémem pro pokračování v letu 
po selhání primární navigace, či v prostředí zaru-
šení. Datalink pro přenos signálu mezi letounem 
a pozemní řídicí stanicí zabezpečuje přenos řídi-
cí telemetrie na vzdálenost až 200 kilometrů bez 
retranslace a zabezpečuje přenos dat z nese-
ných senzorů v reálném čase. Na přání zákazní-
ka je možné letoun vybavit i satelitní komunikací 
bez omezení dosahu. Užitečné zatížení lze do le-
tounu instalovat v několika pozicích, jako je na-
příklad stanoviště v přídi, ve střední části trupu či 
po stranách. Letoun nabízí nejen vysokou nosnost 
speciálních senzorů, ale i vysokou míru variability 
a velmi objemný zástavbový prostor, což umož-
ňuje nést i senzory obvykle používané na piloto-
vaných prostředcích. Co do schopností letounu 
na úrovni celku i agregátů letoun výrazně převy-
šuje požadavky leteckých předpisů.  

Překážkou rozvoje firmy od samého počátku ale 
bylo, že společnost nevlastnila tovární letiště. 
„Zkušebních vzletových ploch jsme měli od sa-
mého počátku hned několik. Lidé si nás spojují — 
a právem — s letištěm Krašovice, ale to jsme kou-
pili až v roce 2019. Létali jsem z letiště Tchořovice 
u Horažďovic, kde se uskutečnil vůbec první vzlet 
našeho letadla. Poté jsme létali v Příbrami na leti-
šti Dlouhá Lhota. Bohužel letiště je velmi vytížené. 
V zimě s hustotou leteckého provozu problém ne-
byl, ale v létě nám to nevyhovovalo. Jednu sezonu 
jsme také létali v Hořovicích, často jsme v tomto 
období létali také na tovární letiště firmy Aero Vo-
dochody ve Vodochodech. Pro zkušební lety jsme 
vystřídali i další plochy, několikrát jsme například 
létali z Mnichova Hradiště nebo z Českých Budě-
jovic,“ přibližuje Ladislav Semetkovský. 1003 
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Knížka, kterou právě držíte v ruce, přibližuje historii a vypráví příběhy 

spojené s létáním na Písecku. Netýká se pouze krašovického letiště. 

Čtenáři se v ní dočtou o bájemi opředeném Vítovi Fučíkovi Kudličkovi, 

prvních vzduchoplavcích, ale i průkopnících motorového létání jako 

Ing. Janovi Kašparovi či jeho bratranci Eugenovi Čihákovi. Nabídne ale 

i příběhy zapomenutých aviatiků jako Jana Hirsche. Přiblíží osudy dvou 

pilotů první světové války Jana Polívky a Rudolfa Vaníčka, ale i letců 

britského královského letectva Miroslava Plecitého a Rudolfa Procházky. 

Všichni se narodili v Písku a jejich životní osudy, v nichž se zrcadlí 

historie zemí Koruny české i pozdějšího Československa, je třeba si stále 

připomínat. Tři kapitoly se také věnují událostem druhé světové války, 

činnosti německého a spojeneckého letectva. Samotného létání v Písku 

se týkají kapitoly o Masarykově letecké lize a po druhé světové válce 

všech organizací, které se zasloužily o vybudování krašovického letiště — 

Českého národního aeroklubu, Dosletu a Svazarmu. Letiště Krašovice ale 

dlouho nesloužilo civilnímu létání, neboť v roce 1965 ho převzala armáda. 

Nejdříve zde byla umístěna vrtulníková letka a po určité přestávce, kdy 

sloužilo účelům spojovacího pluku, sem byla umístěna jedna ze dvou 

letek bezpilotních průzkumných prostředků VR-3 Rejs. Od poloviny 

devadesátých let neměla Armáda České republiky pro toto letiště využití. 

Prvním jeho soukromým majitelem se stala společnost Fantasy Air, která 

zde zalétávala ultralehká letadla. Posledním vlastníkem krašovického 

letiště je od roku 2019 společnost Primoco  UAV SE, která na letišti testuje 

bezpilotní letadla Primoco UAV One 150. Mají na svém kontu i několik 

světových rekordů. Létání ze života Písku nezmizelo!


