
Zpráva o činnosti spolku za rok 2020

Spolek historie letectví Třebíč během uplynulého roku 2020 uskutečnil celkem 9 svolaných
členských schůzek. Členové spolku uspořádali, nebo se podíleli na několika přednáškách a bese-
dách s veřejností. Činnost spolku v tomto roce hodně utlumila celosvětová pandemie Koronaviru.
Přesto jsme nezaháleli a věnovali se hlavně činnosti badatelské a publikační. Po dlouhé době se
podařilo uskutečnit vytištění klubových vizitek, které navrhnul Pavel Beroun, a vytiskla firma Apis-
Press v Borovině.

Publikační činnost:

11. 3. Z. Prukner publikoval v Horáckých novinách článek o prvních dnech nacistické okupace v Tře-
bíči. Má to být první ze série článků, připomínajících výročí konce války a uvádějících chystanou
výstavu v Národním domě.

31. 3. na náš web byl přidán článek o panu Fialovi, který sloužil za první republiky jako letecký
mechanik v Křižanově.

8. 4. vyšel článek Z. Pruknera v Horáckých novinách – Vzpomínky pana Cejpka z Budíkovic na konec
války.

29. 4. vyšel článek Z. Pruknera v Horáckých novinách, tentokrát o Kurtu Knispelovi.

15. 5. vyšla v Třebíčském zpravodaji první část našeho společného článku o bombardovacím útoku
na Třebíč v květnu 1945. Článek vycházel na pokračování.

20. 9. přidán na náš web článek o bombardování Třebíče.

13. 12. jsme na našem webu publikovali článek o katapultáži F. Kružíka nad Polskem od novináře A.
Pacoly.

Během listopadu ve spolupráci s kronikářem Dalešic, panem Špačkem, pracujeme na článku o
bombardování Dalešic na konci války.

Přednášková činnost:

24. 1. přednáší Zdeněk Prukner v Petrovicích. Hlavním tématem je konec války a okolnosti, vedoucí
k popravě čtyř místních chlapců v květnu 1945. Beseda měla velkou návštěvu a příznivý ohlas. Nad
akcí převzala záštitu i paní senátorka Žáková.

13. 2. přednáší Zdeněk Prukner pro klub seniorů Třebíč na téma Konec války na Třebíčsku.

3. 3. přednáší Z. Prukner pro školáky ZŠ Týnská v Třebíči. Beseda o druhé světové válce.



Léto – Z. Prukner přednáší studentům z klubu Halahoj na jejich prázdninové základně.

30. 8. jsme uspořádali komentovanou procházku po stopách leteckého souboje r. 1944 nad Třebíčí.
Oproti podobné procházce, pořádané před dvěma lety, začínáme tentokrát na místě dopadu letce
pod zámkem a končíme u rybníka Kuchyňka, kam tehdy dopadl sestřelený letoun.

Výstavní činnost:

Dostali jsme nabídku od vedoucí Kulturního a informačního centra, paní Hanáčkové na možné vyu-
žití půdních prostor v předzámčí u baziliky. Bylo by možné tady vybudovat stálou expozici, připomí-
nající konec války na Třebíčsku a historii letectví v regionu. Po prohlídce uvedených prostor začí-
náme připravovat koncepci expozice.

Na květen jsme plánovali v malém sále Národního domu uspořádat výstavu k 75. výročí konce vál-
ky. Už byla dojednána spolupráce s mnoha jednotlivci i institucemi, ale první vlna Koronaviru veš-
keré kulturní dění znemožnila.

Terénní výzkumy během minulého roku:

Bylo provedeno a zaznamenáno několik rozhovorů, mimo jiné s panem Karlem Fialou, který sloužil
jako palubní střelec na Il-10 a později jako mechanik MiG-15 v Čáslavi.

Získali jsme dvě přídavné nádrže ze Su-7 od sdružení Halahoj. Nádrže ležely dlouhé roky na dvoře
katolického gymnázia v Třebíči.

Navazujeme kontakt s panem plukovníkem Jar. Dvořákem, který má zájem o historii letecké základ-
ny v Náměšti. V minulosti publikoval několik knih o letectví. Sám byl aktivním vojenským pilotem,
mimo jiné na bombardérech Il-28. Má zájem o spolupráci s naším spolkem.

Předseda našeho spolku zorganizoval v Malhostovicích u Tišnova vzpomínkové setkání na
úspěšnou katapultáž pilota Frant. Kružíka nad Polskem, od které uběhlo 14. 7. už 50 let. Kromě
pana Kružíka byl přítomen i pan Frant. Pisch, který byl posledním pilotem, který provedl katapultáž
ze Su-7 v Československu. Dále byl program setkání rozšířen o vyprávění letce pplk. Jindřicha Sev-
ery, který nouzově přistál s L-29 do lesního porostu, zachránil tím život sobě a druhému pilotovi a
byl za to vyznamenán. Na této akci se celkově zúčastnilo 12 lidí z leteckého a mediálního světa, by-
la to významná propagace nejen uvedených pilotů, ale také našeho spolku. Organizování akce
významně přispěl pan Jiří Kučera a konala se pod záštitou SVAZU LETCŮ, pobočka BRNO.

J. Kabát se podílí na organizaci dokumentace v leteckém muzeu Koněšín, na žádost pana Svobodní-
ka, majitele muzea.

25. 8. Navštěvujeme pana Jiřího Kučeru v Malhostovicích. Prohlížíme si jeho soukromou sbírku vys-
třelovacích sedaček a celých letadel MiG-21.



24. 9. Proběhlo celostátní setkání zástupců leteckých muzeí pod hlavičkou Českého svazu letectví.
Za náš spolek se zúčastnil J. Kabát, který nám pak referoval o výsledcích jednání.

Podařilo se získat materiály z pozůstalosti po letci či palubním střelci bitevního pluku z května
1945, panu Květoňovi. Ten po válce působil i v Náměšti nad Oslavou. Chystáme o něm sepsat člá-
nek.

V tomto roce jsme neuskutečnili žádné badatelské návštěvy v archivech z důvodu koronaviru. Mís-
to toho jsme se věnovali více pátrání  v ruských archívech, zpřístupněných na internetu. Podařilo
se dohledat zajímavě doklady o činnosti sovětského letectva na konci války, zejména na jaře 1945
na Třebíčsku, především souvislosti náletu na Dalešice a náletu na Březník, kde se nám podařilo
identifikovat konkrétní letecké jednotky.

Spolupráce s odbornými institucemi:

Spolupráce s odbornými pracovníky Moravského zemského muzea v Brně.

Spolupráce s Aeroklubem Třebíč.

Spolupráce s leteckým muzeem Koněšín.

Spolupráce se členy Spolku přátel vojenské historie Třebíče.

Navazujeme kontakt s redakcí časopisu REVI, která publikuje odborné články z oboru letecké his-
torie.

8. 12. jsme bohužel přišli o dlouholetého spolupracovníka, historika Moravského zemského muzea
v Brně, pana Vlastimila Schildbergera mladšího. Mnohokrát jsme se s ním podíleli na terénních
výzkumech.

V Třebíči dne 8. 1. 2021


