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Záměr disertační práce
Konkrétním obsahem předkládané disertační práce je poválečná existence československých
letců ve Velké Británii, kteří za druhé světové války slouţili v Královském letectvu. Zaměřila
jsem se na formu jejich odchodů z Československa po únoru 1948 do Spojeného království,
ţivotní osudy ve Velké Británii, především ale na jejich opětovné působení v RAF.
Původně jsem si vyhranila mnoţinu 188 letců, k níţ jsem dospěla na základě studia
materiálů ve vlastnictví Johna Sigmunda z Newcastelu. Britský badatel alokoval na základě
svého výzkumu potenciálních 28 československých letců, kteří po Únoru opět nastoupili do
sluţeb Královského letectva. Další informace, týkající se mé skupiny, jsem získala na
příslušných webových stránkách, uvedených v seznamu pouţitých pramenů a literatury. Poté
jsem vypracovala seznam pravděpodobně přijatých letců a obohatila jej o jména těch, kteří do
Velké Británie odešli, ale v RAF neslouţili. Tuto kategorii osob jsem vzala za výchozí bod
mého dalšího výzkumu. V jeho průběhu jsem některá jména vyloučila, jiná jsem nebyla
schopna identifikovat v ţádné z relevantních institucí.
Nakonec jsem dospěla k počtu 226 osob. Dovolím si tvrdit, ţe má tabulkově
uspořádaná příloha, jíţ jsem zvolila jako základní formu prezentace mých výsledků, obsahuje
informace doposud neznámé československé historické obci. Shromáţděné údaje nebyly
doposud publikovány v ţádné odborné či populární publikaci, stejně jako na webových
stránkách, ať v České republice či Velké Británii.
Byla jsem si dobře vědoma skutečnosti, ţe není v mých silách získat u všech osob
stejné mnoţství informací a ţe narazím i na případy, kdy bude nemoţné dohledat konkrétní
fakta, nezbytná pro uchopení mnou zvoleného historického výzkumu. Přesto pevně věřím, ţe
i přes tyto nedostatky, bude tato práce důleţitým pomocníkem pro historiky, kteří se budou
chtít zaobírat podobnou problematikou.
Předkládaná práce je nová a přínosná tím, ţe se dopodrobna zaobírá doposud
neprobádanou tématikou. Existuje pouze několik knih sepsaných pamětníky či monografie
věnované jednotlivcům, nikoliv však komplexní studie, která by postihovala tuto tématiku
z širšího úhlu pohledu a která by se snaţila dojít k obecně aplikovaným výsledkům a
závěrům. Netvrdím, ţe můj text je totální a zaobírá se všemi letci, kteří odešli v poválečných
letech do Velké Británie. Snaţila jsem se však o maximální zpracování neprobádané látky
našich moderních dějin, zasazené do mezinárodního kontextu.
Posunu v bádání bylo dosaţeno vyuţitím soukromých archivů osob, které se mi
podařilo zkontaktovat a přesvědčit je ke spolupráci, coţ nebylo vţdy zdaleka jednoduchou
záleţitostí. V textové části mé studie jsem pracovala i s osobními výpověďmi pamětníků či
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rodinných příslušníků, které jsem doplnila informacemi z archivů a institucí. Odborná
literatura byla vyuţita zejména v textové části disertační práce, nikoliv v přílohové, kde jsem
se o ni nemohla opřít, jelikoţ se jednalo o nezpracované téma.
Disertační práce je rozdělena do několika bloků, které jsou dále strukturovány do
tematických podskupin, vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících. Výsledkem je
reprezentace skupin mnou zkoumané mnoţiny letců.
Na začátku rozebírám návrat letců do vlasti a podmínky, v jakých existovali do února
1948. Jejich snaha o integraci do většinové společnosti, mající za sebou odlišný válečný
proţitek, byla ukončena komunistickým pučem. Následné armádní čistky se v prvé řadě
týkaly letců ze Západu. Právě poúnorová perzekuce, které jim znemoţnila býti nadále
plnohodnotnými občany, byla hlavním důvodem jejich ilegálních odchodů z Československa.
V další kapitole popisuji různé způsoby emigrace letců do Velké Británie.
Chronologicky začínám těmi, kteří se rozhodli jiţ bezprostředně po skončení války trvale
zůstat na britských ostrovech. Jednalo se většinou o československé občany ţidovského
původu, hovořících německy. Díky nacistické vyhlazovací politice pozbyli většinu, ne-li
všechny rodinné příslušníky a přátele. Chybějící zázemí a obavy z nepřijetí československou
společností, apriori nenávidějící Němce jako takové, uspíšila jejich rozhodnutí začít nový
ţivot v nové zemi.
Menší část letců opustila republiku legální cestou, ať jiţ v rámci britské nabídky
naturalizace letcům ze Západu, či zfalšováním dokladů, čímţ dosáhli legálního a přesto
nelegálního odchodu. Nejčastější formou ilegálního opuštění Československa byly odchody
po zemi, nejčastěji do americké zóny Německa, ale i Rakouska, které bylo pro některé letce s
manţelkami přechodnou destinací na cestě do Velké Británie.
Mezi riskantní způsoby emigrace náleţely únosy letadel. Zde jsem zvolila neotřelý
pohled reflexí německého, francouzského, britského a československého dobového tisku na
tyto dramatické události. V této kapitole nepracuji s archivními materiály, jelikoţ se
domnívám, ţe toto téma si zaslouţí samostatný rozsáhlý výzkum, který je v současné době,
díky rychlému zprostředkovávání materiálů v Archivu bezpečnostních složek, mnohem více
realizovatelný, neţ-li tomu bylo před několika lety, kdy jsem začala s výzkumem mnou
zvolené problematiky. Zaujala mne myšlenka podívat se na tyto události očima tehdejších
ţurnalistů, kteří události zpracovali pouze na základě informací od samotných únosců letadel
z totalitního Československa. Samozřejmě jsem se nemohla vyhnout doplnění popisovaných
událostí na základě nejnovější odborné literatury.
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Poté jsem přešla k tématu, jaké uplatnění nalezli letci po svém příjezdu (příletu) do
Velké Británie. Nejcennější informace jsem získala o jejich znovupřijetí do sluţeb
Královského letectva. Doposud jsme se dozvídali o těchto skutečnostech jen povšechně z
pamětí, sepsaných některými veterány, či jejich rodinnými příslušníky. Naštěstí se mi
podařilo získat přístup k interním informacím Královského letectva, které jsem sbírala po
dobu posledních sedmi let.
Jako nejpřirozenější a nejpřehlednější formou prezentace získaných výsledků, se
ukázaly tabulkové dvoustrany, věnované kaţdému vybranému letci. Příloha mé disertační
práce byla z důvodu tisku rozdělena do dvou částí a je nedílnou součástí textové části
disertace. Přikládám ji stejnou, ne-li větší váhu neţ psanému oddílu disertační práce. Díky
přílohám máme poprvé podrobné a důvěryhodné informace o opětovném vstupu a výstupu
československých letců z poválečného Královského letectva, a v mnoha případech i o jejich
britském hodnostním postupu jak v době poválečné, tak za druhé světové války.
Zdaleka ne všichni letci se rozhodli pro opětovný vstup do RAF. Od roku 1950 bylo
obtíţné získat uplatnění v Královském letectvu. Britové disponovali velkým počtem
emigrantů nejen z Československa a akutní propuknutí války nebylo na pořadu dne. Díky
poválečnému přebytku pilotů, docházelo k systematickému sniţování stavu RAF. Někteří
českoslovenští letci tedy emigrovali dále do Spojených států, Latinské Ameriky, Austrálie a
dalších vzdálených destinací, kde jim místní vlády nabízely přijatelné podmínky do nového
ţivota.
Další podskupinu tvoří v mé práci ti, kteří byli přijati k některému z civilních
leteckých provozovatelů. Létání bylo v jejich případě jediné, co uměli velice dobře a jejich
válečné zkušenosti bylo moţné touto cestou dobře vyuţít. Bylo to konečně i částečné
uplatnění veteránů RAF po jejich návratu do osvobozeného Československa. Nakonec bylo
nutné zpracovat ty z letců, kteří se rozhodli jít jinou, neţ-li leteckou cestou. Tito muţi přijali
civilní zaměstnání nebo si zaloţili vlastní firmu a tak se postarali o zabezpečení své rodiny v
cizí zemi, kde se časem usadili, získali britské občanství a proţili spoustu let ţivota na druhé
straně ţelezné opony.
V dalším oddílu jsem zpracovala poválečnou existenci tří organizací, v níţ se západní
letci sdruţovali. Jednalo se o Sdruţení zahraničních letců v Praze (fungovalo v letech 1946 aţ
1948), Svaz letců svobodného Československa se sídlem v Londýně a Československou obec
legionářskou se sídlem tamtéţ. Poté jsem navázala na problematiku zapojení letců do britské
Secret Intelligence Service.
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Na dalším místě charakterizuji britská vyznamenání, řády a medaile a uvádím přesný
seznam těch, kteří tato vyznamenání získali ať jiţ v průběhu války či v době poválečné. Zde
jsem pracovala výhradně s britskými prameny a zdroji. Na závěr se zabývám problematikou
rehabilitací po roce 1989, u níţ se zaobírám obtíţností získání rehabilitace pro ty, kteří měli
britské, nikoliv československé občanství, které jim bylo odebráno na základě jejich
ilegálního opuštění republiky. Dalším problémem, který bylo potřeba vyřešit, bylo zrušení
trestního stíhání vůči těm, kteří unesli letadlo a podobně.

Metodologie disertační práce
Při zpracovávání této disertační práce vyvstalo spoustu otázek, na které jsem musela hledat
odpovědi. V mnoha případech se mi to podařilo, a tam, kde to nebylo moţné, konstatuji,
jakou cestou jsem se ubírala, respektive, jaké byly moţnosti pramenné základny.
V textové části disertace jsem se snaţila o vyváţené propojení mikrohistorie a
makrohistorie. Bylo nemoţné, u tak rozmanité skupiny lidí, s tak odlišnými osudy, dospět ke
kategorickým a generalizujícím závěrům. Pokusila jsem se charakterizovat danou skupinu a
uvádím toliko pravděpodobné mnoţství letců, kteří proţili podobný ţivotní příběh. Uţila jsem
rovněţ metodu kolektivního biogramu, která absorbovala největší pensum mého badatelského
času, neboť se často skutečně jednalo o „mravenčí a detektivní práci“ při sběru (převáţně
kvantitativních) údajů o tak velkém a pestrém mnoţství velice zajímavých osobností. Její
základ spočívá v získání co největšího relevantního materiálu o jedincích, kteří vykazovali
podobné osudové znaky. Toto jedinečné dokumentačně faktografické bohatství, získané touto
metodou, je pak uloţeno v tabulkové části. Její citlivější vytěţení bude dále předmětem mého
badatelského zájmu.
Domnívám se, ţe jsem s úspěchem pouţila metodu oral history. Tuto metodu lze
charakterizovat jako řadu postupů, jimiţ se badatel dobírá nových informací a poznatků na
základě ústního sdělení osob, jeţ byly účastníky nebo svědky zkoumaných událostí, v mém
případě samotných československých letců ţijících ve Velké Británii a jejich rodinných
příslušníků, ponejvíce manţelek a jejich dětí. U této metody je velmi důleţité dopředu
promyslet strategii vedení rozhovoru, porozumění zadání tázaným. Nejdůleţitější roli hraje
vzájemná důvěra s tazatelem a následně samotná interpretace rozhovoru a výběr konkrétních
sdělení z něho. Takto získaný materiál ve formě ţivotního příběhu z „vykloubené doby“ je
sice také jistým druhem historické rekonstrukce, neboť je známo, ţe lidská paměť působí
selektivně a její interpretaci ovlivňují pozdější záţitky, ale zároveň tento nově vzniklý narrativ
nabývá na plasticitě, subjektivitě a dobývá si na čtenáři psychomentálních účinků. Na
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interview tak lze tedy pohlíţet i jako na konstrukt vzniklý interakcí tazatele s nárátorem.
Nelze zastírat, ţe údaje získané metodou orální history mají subjektivní charakter, coţ pro
mne jako tazatele a badatele v jedné osobě znamenalo nejen zisk nových informací, ale
především moţnost zařazení známých historických faktů do přesnějšího kontextu a někdy i do
nového interpretačního rámce.

Prameny a literatura
V průběhu mého výzkumu jsem čerpala jak z britských, tak českých archivních zdrojů. Za
primární zdroj informací povaţuji Royal Air Force Personnel and Management Agency (RAF
PMA), kde shromaţďují informace o letcích Královského letectva. Jedná se o instituci, kam je
velmi obtíţné získat přístup.
Na materiály, jichţ pouţívám ve své práci, se vztahuje se zákon o Freedom of
Information Act z roku 2000 (FOIA), a nelze je získat bez prokázání příbuzenského svazku,
případně prostřednictvím úmrtního certifikátu dotyčné osoby. Informace nelze zpřístupnit ani
odborné veřejnosti z výše uvedených důvodů a kvůli ochraně britského ministerstva obrany a
s ním propojených vládních sloţek. Podle britských zákonů budou tyto dokumenty odtajněny
teprve po 106 letech od narození té které osoby. Kaţdým rokem se však tato hranice posouvá
a oddaluje se tak doba jejich odtajnění.
Nezbytnou archivní základnou při bádání a shromaţďování informací se stal britský
Národní archiv (National Archives London). Jednalo se zejména o fond AIR 2 (Air Ministry
and Ministry of Defence), obsahující dokumenty k vyznamenáním letců Královského letectva.
Zde se mi podařilo vyhledat většinu rekomandací (doporučení) na udělení britských řádů a
medailí mnou vybrané mnoţiny letců. Pro vyhledání informací o udělení poválečných
vyznamenání jsem zvolila oficiální dobové periodikum britské vlády London Gazette, v němţ
jsou publikovány jak vládní zprávy týkající se nejen Spojeného královstvím, ale i veškerého
obyvatelstva a národností, ţijících ve Velké Británii.
Za přínosný povaţuji soukromý archiv Jana Sigmunda z Newcastelu, který se po
dlouhá léta zabýval sbíráním informací o československých letcích slouţících v RAF. Svůj
výzkum završil interní publikací ministerstva obrany, na které spolupracoval s Josefem Váňou
a Emilem Padiorem. V prvé fázi mého výzkumu se jednalo o prvotní zdroj informací. Studie
obsahuje podrobný seznam československých letců, slouţících za druhé světové války v RAF.
Dále pak základní fakta, jakými jsou datum a místo narození, hodnost, místo působení a
sluţební číslo. Bez těchto základních informací bych nebyla schopna dohledat materiály v
ţádné z britských oficiálních institucí.
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Pokud se týká českých archivů, musím na prvním místě jmenovat Archiv
bezpečnostních složek (ABS), kde jsem čerpala především z následujících fondů:
fond 302: Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (HS VK)
fond 305: Ústředna Státní bezpečnosti
fond S: Sbírka různých písemností
fond: vyšetřovací spisy Ministerstva vnitra
Všechny jmenované fondy z provenience ABS byly hojně vyuţívány prakticky ve
všech oddílech textové části mé disertační práce.
Pro zpracování problematiky nabídky naturalizace Velké Británie bývalým
příslušníkům Královského letectva se ukázal nezbytným Archiv ministerstva zahraničních
věcí (AMZV), jmenovitě fond Konzulární odbor 1945-1989, obsahující doposud nikdy
nevyuţité materiály, nabízející pohled Vlády Jejího veličenstva na celou akci a na druhou
stranu pohled Reicinova Vojenského obranného zpravodajství (OBZ).
Zcela nepostradatelné prameny se nacházejí ve Vojenském ústředním archivu (VÚA)
v Praze. Jednalo se o následující fondy:
fond: Kvalifikační listiny
fond: Letecké karty příslušníků RAF
fond: Kartotéka příslušníků československých zahraničních jednotek
fond: Inspektorát československého letectva v Londýně
fond: Vojenská kancelář presidenta republiky
fond: Československá vojenská správa ve Francii
fond: Ministerstvo národní obrany – Londýn
fond: Ministerstvo národní obrany – Londýn: vojenské mise
fond: Ústřední poradní sbor
Těchto fondů bylo vyuţito při zpracování jak válečné, tak zejména poválečné
existence veteránů Královského letectva, jejichţ vybranou mnoţinu osob rozebírám
v jednotlivých kapitolách mé práce.
V neposlední řadě nemohu opomenout soukromé archivy. Bylo pro mě velkým
přínosem vytěţit informace z archivu Karla Pospíchala, který je uloţen v Centru pro exilová
studia při FF UP v Olomouci. Pan Pospíchal byl dlouholetým jednatelem Československé
obce legionářské se sídlem v Londýně, ale i Svazu letců svobodného Československa se sídlem
v Londýně. Díky své funkci jednatele se aktivně zúčastnil vyřizování restitucí a rehabilitací ve
prospěch členů daných organizací. V jeho archivu se nachází mnoţství významné
korespondence mezi zástupci sdruţení a vládními představiteli, z níţ jsem vydatně čerpala.
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Archiv Adolfa Pravoslava Zeleného obsahuje písemné záznamy nejen k jeho osobě, ale v
neposlední míře materiál podrobně popisující vznik Sdružení zahraničních letců, plus několik
čísel periodika Letu zdar, informující o společenských akcích a setkáních letců v poválečném
Československu.
Při mém výzkumu jsem rovněţ vycházela z dobového tisku. Mezi ně patřilo i časopis
Československé obce legionářské: Osvobození, vycházející nepravidelně několikrát do roka a
podávající aktuální informace o dění v obci. Osvobození se stalo zároveň věstníkem Svazu
letců svobodného Československa, o jehoţ činnosti podávalo pravidelné podrobné informace.
Přínosným periodikem byly Kanadské listy, které zprostředkovávaly od roku 1966 texty k
druhému a třetímu odboji, zaobíraly se armádními osobnostmi a podávaly informace různého
k danému tématu.
Při bádání v soukromých archivech, stejně jako při práci s dobovými periodik,
mnohdy vydávanými nadšenými badateli,

je zapotřebí selektovat nashromáţděná data a

informace. Jako korektní a věcné, v konfrontaci s odbornou literaturou, se ukázaly německé,
francouzské a britské články v denících na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století.
Totéţ v ţádném případě neplatí o československém Rudém právu.
Na tomto místě musím zmínit osobní konzultace s Ing. Milanem Bachanem z
Ministerstva obrany, vedoucího oddělení pro veterány a občanská sdruţení, který mi pomohl
proniknout do obtíţných situací, s nimiţ se potýkali zahraniční letci v rámci polistopadových
rehabilitací.
Pokud se týká odborné literatury, čerpala jsem především z prací Ladislava Kudrny,
který během posledních let intenzivně proniká do tématiky západních letců a zaobírá se
rovněţ jejich poúnorovými perzekucemi v Československu. Jako první se komplexně zabýval
poúnorovými čistkami jak v armádním, tak dopravním letectvu, stejně jako ţivotem veteránů
Královského letectva v totalitním Československu. Vycházela jsem rovněţ z jeho závěrů a
statistických údajů. Publikace Jiřího Rajlicha byly vynikajícím zdrojem informací,
vztahujících se k osobnostem československých letců z Anglie. Z mých 226 osobností
rozebírá ve své rozsáhlé sérii knih Na nebi hrdého Albionu, 30 letců z mé skupiny osob, šesti
z nich formou medailonků. V popisu jejich poválečných osudů staví na osobních kontaktech s
veterány a korespondenci.
Dalšími autory píšícími okrajově k mému tématu jsou Karel Konečný, který společně
s Františkem Hanzlíkem, napsal monografii: Československý vojenský exil pro obnovu
demokracie v Československu po únoru 1948. O problematice poúnorových perzekucí vůči
československé armádě, zejména OBZ, dlouhodobě publikuje František Hanzlík. Prokop
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Tomek pečlivě popsal struktury CIO a zpravodajského zápolení komunistického Ministerstva
vnitra s britskou zpravodajskou sluţbou (SIS). Mnoho podkladů jsem nalezla v monografii
Vojtěcha Jeřábka. Bohuţel neuvádí podrobně zdroje svého výzkumu. Dokázal ale čtivou
formou popsat situaci uprchlíků v poválečné Evropě. Zabývá se rozdíly a definicí pojmů:
emigrant, exulant, uprchlík, krajan. Existuje mnoho publikací okrajově se dotýkajících mnou
zvolené tématiky. Uvádím jen některé, které jsem vyhodnotila za nejvíce propojené
s předmětem mého bádání.
Závěrem musím vyzdvihnout mé osobní kontakty s veterány. Vyuţití metody oral
history bezesporu posunulo výzkum kupředu a přispělo k získání k doposud neznámým
informacím. Měla jsem to štěstí, ţe jsem se setkala s několika československými veterány
Královského letectva a jejich rodinnými příslušníky. Díky dopředu pečlivě sestavenému
seznamu otázek, jsem mohla propojit jejich vzpomínky a archivním výzkumem. Musela jsem
zákonitě počítat s pokročilým věkem pamětníků a tak jsem ne vţdy mohla postupovat přesně
podle připravených otázek. V některých případech jsem navštívila pamětníky několikrát.
Nebylo uskutečnitelné dozvědět se veškeré informace, které jsem si vytyčila, během několika
hodin, které mi mohli tito staří lidé poskytnout. A tak jsem během opakovaných návštěv
navázala

přátelství

s

nejvýznamnějším

navigátorem

bombardovacího

letectva

československého původu druhé světové války, Janem Robertem Alexandrem.
Jednotlivé exkurzy mé práce jsem volila na základě osudu osobnosti samotné, ale i
moţnosti vytěţení, co nejvíce informací jak z archivního výzkumu, tak metody oral history. V
některých kapitolách mé práce uvádím vzpomínky vdov západních letců, protoţe věřím, ţe i
pohled „spoluaktérky” je zajímavým a přínosným uhlem pohledu a získání dalších informací.
Faktografické informace, nezbytné k zasazení do konkrétních dějinných událostí,
vycházejí z cenných „Logbooků“ (Observer’s and air gun flying log books), které mi někteří
z pamětníků umoţnili laskavě okopírovat a pouţít v mé disertační práci. Tyto letecké „papíry“
obsahují veškeré záznamy o válečné, případně poválečné kariéře dotyčného letce.
Internetové stránky byly další zdrojů informací, u nichţ bylo nezbytné zhodnotit
původ a jejich originalitu. Cennými se ukázaly oficiální weby institucí, magistrátů a obecních
úřadů. Pomocnými se jevily informační servery regionálních deníků. Kvalitními jsou webové
stránky Toma Doleţala, syna slavného válečného letce Oldřicha Doleţala, kterého osobně
znám a s nímţ jsem komunikovala pomocí internetu a telefonu. V neposlední míře si cením
rozhovoru s Rogerem Darlingtonem, zetěm nejúspěšnějšího československého stíhacího letce,
Karla Kuttelwaschera.
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Pokud mám zhodnotit memoáry pamětníků, samotnými, či badateli sepsanými ţivotní
příběhy veteránů RAF, tak nejvýše hodnotím právě Darlingtonovu knihu, která je
faktografická, nicméně poutavě napsána. Autorovi se podařilo skloubit podání informací
s literárním stylem psaní, který zaujme kaţdého čtenáře. Výčet veškerých archivních fondů a
lieratury je zařazen do následujícího přehledu.

Přehled použitých pramenů a literatury
České archivní instituce:
Archiv bezpečnostních složek (ABS):
fond 302: Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (HS VK)
fond 305: Ústředna Státní bezpečnosti
fond S: Sbírka různých písemností
fond: vyšetřovací spisy Ministerstva vnitra
Archiv ministerstva zahraničních věcí (AMZV):
fond Konzulární odbor 1945-1989
Vojenský ústřední archiv (VÚA) Praha:
fond: Kvalifikační listiny
fond: Letecké karty příslušníků RAF
fond: Kartotéka příslušníků československých zahraničních jednotek
fond: Inspektorát československého letectva v Londýně
fond: Vojenská kancelář presidenta republiky
fond: Československá vojenská správa ve Francii
fond: Ministerstvo národní obrany – Londýn
fond: Ministerstvo národní obrany – Londýn: vojenské mise
fond: Ústřední poradní sbor
Národní archiv (NA), Praha:
fond: Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945-1989
fond: Zemský národní výbor Rady ţidovských náboţenských obcí
fond: Ţidovské matriky
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Britské archivní instituce:
National Archives (NA) London,
fond: Air Ministry and Ministry of Defence
Soukromé archivy:
Soukromý archiv generál majora Karla Pospíchala. In: Centrum pro československá exilová
studia při FF UP v Olomouci.
Soukromý archiv Ivany Polley
Soukromý archiv Jan Sigmunda
Soukromý archiv Jiřího Rajlicha
Soukromý archiv Ladislava Kudrny
Oficiální instituce:
Royal Air force Personnel and Management Centre, Cranwell
Royal Air Force Personnel Management Agency, Cranwell
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Praha, kartotéka příslušníků čs.
zahraničních vojenských jednotek za 2. světové války – Západ
Osobní rozhovory:
Konzultace autorky s Arnoštem Polakem, předsedou Svazu zahraničních letců svobodného
Československa se sídlem v Londýně.
Rozhovor autorky s Adolfem Zeleným ze dne 23.5.2006.
Rozhovor autorky s Eve Spenlove-Brown (dcera Adolfa Zeleného) ze dne 16.3.2010.
Rozhovor autorky s Janem Robertem Alexanderem ze dne 4. 6. 2004.
Rozhovor autorky s Janem Robertem Alexandrem ze dne 19. května 2005.
Rozhovor autorky s Janem Robertem Alexandrem ze dne 7. října 2005.
Rozhovor autorky s Marií Zajíčkovou ze dne 29. 7. 2010.
Telefonický rozhovor autorky s Tomem Doleţalem ze dne 22. 7. 2010.
Nepublikované dokumenty:
HANUŠ, Josef: Osobní deníky 1939-1945 (kopie deníků v archivu Ladislava Kudrny).
Observer´s and air gunner´s flying log book 1 Adolfa Pravoslava Zeleného (kopie v drţení
Ivany Polley).
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Observer´s and air gunner´s flying log book 2 Adolfa Pravoslava Zeleného (kopie v drţení
Ivany Polley).
Observer’s and air gunner’s flying log book 1 Jan Robert Alexander (kopie v archivu Ivany
Polley).
Observer’s and air gunner’s flying log book 2 Jan Robert Alexander (kopie v archivu Ivany
Polley).
Osvědčení o naturalizaci ze dne 27. ledna 1947 (kopie v archivu Ivany Polley).
Potvrzení Inspektorátu československého letectva v Londýně o povolení pobytu Jana Roberta
Alexandra v Praze (kopie v archivu Ivany Polley).

Korespondence:
Dopis M. Ludikara ministerskému předsedovi a ministrovi obrany ČR ze dne 13. 7. 1994 (In:
Centrum pro československá exilová studia při FF UP v Olomouci - archiv generálmajora
Karla Pospíchala).
Dopis podpředsedy vlády ČSFR J. Mikloška velvyslanci ČSFR v Londýně ze dne 1. 7. 1991
(In: Centrum pro československá exilová studia při FF UP v Olomouci - archiv generálmajora
Karla Pospíchala).
Dopis předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy Svazu letců svobodného Československa ze dne
15. října 1990 (In: Centrum pro československá exilová studia při FF UP v Olomouci - archiv
generálmajora Karla Pospíchala).
Dopis ředitele odboru Úřadu předsednictva vlády ČSFR Marcelu Ludikarovi ze dne 9. 4.
1991 (In: Centrum pro československá exilová studia při FF UP v Olomouci - archiv
generálmajora Karla Pospíchala).
Dopis ředitele odboru Úřadu předsednictva vlády ČSFR Marcelu Ludikarovi ze dne 9. 4.
1991 (In: Centrum pro československá exilová studia při FF UP v Olomouci - archiv
generálmajora Karla Pospíchala).
Dopis Svazu letců svobodného Československa ze dne 10. 11. 1990 (In: Centrum pro
československá exilová studia při FF UP v Olomouci - archiv generálmajora Karla
Pospíchala).
E-mailová korespondence A. Poláka s autorkou ze dne 2. 3. 2012.
E-mailová korespondence autorky s Johnem Kolbertem ze dne 28.7.2011.
E-mailová korespondence autorky s Johnem Kolbertem ze dne 7.3.2012.
Foreign Compensation Department - kopie dopisu Janu Robertu Alexandrovi ze dne 6. dubna
1956 (soukromý archiv Ivany Polley).
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Osobní konzultace s Ing. Milanem Bachanem, vedoucím oddělení pro veterány a občanská
sdruţení Ministerstva obrany ČR.
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