29. července před 80 lety byla založena československá peruť Royal Air Force
/RAF/ s označením 311. Jediná bombardovací peruť (No 311 Czechoslovak Bomber
Squadron), která významně zasáhla do průběhu války. Jejím létajícím i pozemním
personálem byli Čechoslováci. Nosili, jako všichni čs. letci, sloužící v RAF, britskou
uniformu s nášivkou Czechoslovakia na ramenou. Posádky bombardérů létaly na
letounu typu Vickers Wellington Mk IA a C, dvoumotorovém středním bombardéru
vybaveném pro noční létání. Unesl kolem 2 000 kg pum. Šestičlenná posádka se
skládala z prvního pilota, který byl velitelem letounu /skipper/, druhého pilota,
navigátora, radiotelegrafisty a dvou střelců. Mezi piloty slavné 311. perutě patřil
lutopecký rodák, generálmajor v. v. Alois Šiška, jehož jméno patří k osobnostem,
na které by nemělo být zapomenuto.
Operační akce zahajovala třistajedenáctka v době, kdy zuřila bitva o Británii a kdy
Anglii hrozila invaze. Čs. bombardéři se zúčastnili náletů na nádraží a přístavy ve
Francii a Belgii, kde se shromažďovala vojska protivníka. Tři letouny 311. perutě se
zúčastnily i prvních náletů na Berlín 23. září 1940.
Intenzívní činnost a skvělé výsledky řadily 311. peruť mezi nejvýkonnější. Ztráty byly
však velmi vysoké – v souhrnu přesáhly 50%. Z toho důvodu byla peruť přeřazena
k velitelství Pobřežního letectva (Coastal command).
Na moři se třistajedenáctka podílela na bitvě o Atlantik vyhledáváním a ničením
válečných lodí a ponorek. Pokračovalo také noční bombardování přístavů,
opravárenských doků a ponorkových základen.
Od září 1942 působila peruť v prostoru Biskajského zálivu a části západního Atlantiku.
Na různé zvláštní úkoly létali čs. letci až ke břehům Španělska a na spolupráci
s konvoji až hluboko na západ do Atlantiku.
Na konci května 1943 se peruť přeškolila na nové čtyřmotorové letouny typu
Consolidated B-24 Liberator, vybavené radarem a vyzbrojené hlubinnými pumami a
raketami. V srpnu téhož roku zahájila peruť s novými letouny bojovou činnost.
Svou operační činnost skončila 311. peruť až počátkem června 1945. Od května 1945
pátrala v Severním moři po nepřátelských ponorkách, které se nevzdaly, podílela se
na přepravě čs. západních jednotek a repatriaci čs. občanů do vlasti.

Od září 1940 do června 1945 provedla na 3 160 letů v celkové době 27 000 hodin. Na
70 cílů v městech Německa, Itálie a v okupovaných zemích Evropy svrhla na 1 220
tun pum a zhruba 93 000 kusů zápalných pum. Potopila velkou nákladní loď, poškodila
několik menších, zaútočila na 35 ponorek, z nichž 4 potopila, na 4 hladinová plavidla,
vyřadila z boje 21 nepřátelských stíhačů a podílela se na dalších úspěších RAF. Její
ztráty vykazují 250 padlých. Do zajetí padlo 35 jejich příslušníků.
Svými činy napsala 311. československá bombardovací peruť RAF slavnou stránku
historie vojenských dějin a svým podílem značně přispěla k ukončení 2. světové války.
U příležitosti Dne válečných veteránů, který, si připomínáme každoročně 11. listopadu,
byla v Lutopecnách na Kroměřížsku v roce 2011 odhalena k trvalé památce rodáka
pamětní deska, která bude připomínat jeho životní krédo. Vyznával svobodu, volnost
a spravedlnost.
Za své válečné činy obdržel řadu československých, českých i britských vyznamenání
včetně francouzské Pamětní medaile 1939 - 1945. Byly mu uděleny čtyři
Československé válečné kříže, tři Československé medaile za chrabrost, Řád Rudé
hvězdy, Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy, Záslužný kříž III. stupně Záslužný
letecký kříž v roce 2002, Záslužný kříž I. stupně in memoriam v roce 2003 a Řád bílého
Iva III třídy vojenské skupiny in memoriam v roce 2003. Generál Alois Šiška zemřel v
Praze 9. září 2003.
V roce 2008 vyhověl žádosti a propůjčil své jméno 222. výcvikové letce 22. Letecké
základny v Náměšti nad Oslavou, která nesla čestný název Šiškova 222. výcviková
letka. V roce 2002 převzal generál Šiška nad touto letkou patronaci. Ve vytvořené
expozici v prostorách letecké základny byl přiblížen jeho životní příběh a příběh jeho
posádky, který po válce popsal v knize KX-B neodpovídá. Silný příběh mužů
vydaných osudu po pádu letounu do moře a jejich strastiplných 6 dnů v rozbouřeném
prosincovém moři na přelomu roku 1941- 42.
Trvalým úkolem Armády České republiky je pečovat o vojenské tradice, uchovávat a
šířit odkaz válečných veteránů. K letošnímu 80. výročí vzniku 311. čs. bombardovací
perutě RAF se uskutečnil 30. července na letecké základně v Náměšti nad Oslavou
slavnostní nástup základny a následně byla otevřena expozice věnovaná 311. čs.
bombardovací peruti RAF.
_______________________________________________
V článku použito veřejných informací z webu k historii 311. čs. perutě RAF,
fotografie z webu 22. základny vrtulníkového letectva „Biskajská“
a archivu Zdeny Trávníčkové, autorky článku

