
Zpráva o činnosti spolku za rok 2016

Spolek historie letectví Třebíč během uplynulého roku 2016 uskutečnil celkem 20 svolaných 
členských schůzek. Náš spolek byl 10. 2. 2016 oficiálně zapsán do registru Zapsaných spolků České 
republiky. Bylo vytvořeno logo spolku. Členové spolku uspořádali, nebo se podíleli na několika 
přednáškách a besedách s veřejností.

Publikační činnost:

Publikovali jsme celkem 3 odborné články v muzejním sborníku Naším krajem 2016:

J. Kabát – Peřinova mohyla v Lorenzových sadech

J. Bašta – Totálně nasazená kadeřnice na výrobě leteckých motorů BMW v Mnichově

J. Bašta – Velitel paravýsadku POTASH, Jan Bartejs z Třebíče

Přednášková činnost:

J. Kabát uspořádal 29. 2. přednášku v Městské knihovně pod titulem „Báječné ženy na létajících 
strojích“. Vyzdvihl především osobnost třebíčské pilotky Marie Kopečkové. 

J. Bašta uskutečnil 12. 3. v Ostašovicích přednášku na téma – Letecká válka na Třebíčsku.

Společným dílem všech členů spolku byla výstavka a přednáška ve Vladislavi 21. 4. Pojednává o 
válečných událostech na konci války ve Vladislavi a okolí. Následná beseda s místními zájemci a 
pamětníky přinesla i nám mnoho nových poznatků a kontaktů.

J. Kabát a Z. Prukner uskutečnili 6. 9. v městské knihovně v Třebíči společnou přednášku s názvem –
Mnozí nedoletěli. Pojednávala o prvních místních aviaticích a leteckém dnu, během něhož zahynul 
letec Peřina. 

Terénní výzkumy během minulého roku: 

Pokusili jsme se lokalizovat přesné místo dopadu letadla A-18 během leteckého dne v Třebíči roku 
1931.

V okolí rybníka Rathan byl proveden dodatečný průzkum místa dopadu letounu Fw-190.

Další terénní průzkumy byly uskutečněny v Radostíně, Heralticích  aStudenci.

Bylo uskutečněno několik rozhovorů se svědky leteckých události a pořízeny hlasové záznamy.



Bylo uskutečněno několik badatelských návštěv v archivech, zejména za účasti P. Berouna. 

Spolupráce s odbornými institucemi:

Spolupráce s leteckým muzeem v Koněšíně, které bylo otevřeno 2. 7. tohoto roku v místě, zvaném 
„Radarka“. J. Kabát kontaktoval majitele muzea a navázal s ním odbornou spolupráci.

4. 5. proběhl v městské knihovně v Třebíči slavnostní křest knihy Šest statečných – autorka Eva 
Pokorná.

J. Kabát poskytl autorce informace a fotografie.

Spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč a Moravským Zemským Muzeem v Brně, zejména na 
terénních výzkumech a prostřednictvím odborných konzultací v oblasti letecké historie a výzkumu. 
Podílíme se také na publikační činnosti muzea.

Zápis provedl J. Bašta

V Třebíči dne 22. 12. 2016


