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ŽIDÉ V ZAHRANIČNÍM ODBOJI

Podíl Židů na československém za-
hraničním odboji představuje svéráz-
nou kapitolu dějin. Předlistopadová 
historiografi e sice přítomnost židov-
ských vojáků přímo nezatajovala, ani 
ji však nijak nevyzdvihovala. Teprve 
po roce 1989 připomněl českosloven-
ský emigrant Erich Kulka pro mnohé 
čtenáře jistě překvapivou skutečnost, 
že v jistých etapách československá 
ozbrojená akce doslova stála a pada-
la s účastí židovských emigrantů, 
kteří měli výrazný podíl na početních 

stavech formujících se zahraničních 
jednotek.2 Přesné vyčíslení tohoto 
podílu není dost dobře možné,3 neboť 
předválečné Československo bylo ve 
věcech náboženských velmi liberál-
ní a řada těchto lidí pocházela z na-
tolik volnomyšlenkářského prostře-
dí, že již necítili potřebu hlásit se 
k židovské víře svých předků, a sou-
časně z prostředí natolik asimilova-
ného, že se ztotožnili s národnostní 
identitou německou nebo českou. 
Mnozí pak svůj židovský původ 
z těchto pocitových důvodů odmíta-
li a jiní se jej zase snažili zatajit z oba-

vy před možnými komplikacemi. 
Erich Kulka si proto při odhadu po-
četního zastoupení Židů v odboji 
vypomáhal například i započítáním 
vojáků s „židovsky“ znějícím příjme-
ním. Namísto termínů „Židé“ (ve 
smyslu národnostním) a „židé“ (ve 
smyslu náboženském) je proto serióz-
nější použití výrazu „osoby ohrožené 
rasovou perzekucí“, neboť perzekuce 
ze strany nacistického režimu nebo 
její akutní hrozba byly většinou hlav-
ním motivem odchodu do zahraničí.4 
A do této kategorie osob ohrožených 
rasovou perzekucí byli před vypuk-
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tvořili československou armádu ve Francii, nicméně předpokládá židovský původ také u nezanedbatelné části vojáků bez vyznání 
a odhaduje, že v armádě bylo nejméně 15 % židovských vojáků. Podobně i později ve Velké Británii bylo 514 vojáků židovského vyznání, 
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4  MARŠÁLEK, Zdenko: Židé v československých vojenských jednotkách v zahraničí (nástin problematiky kvantifikace účasti). 
In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.): Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války. Příspěvky účastníků 
mezinárodní konference konané ve dnech 17.–18. října 2006 v Praze. Historický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 245–255.
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nutím druhé světové války vnějšími 
okolnostmi zatlačeni i bratři Polla-
kovi.

KONEC STARÝCH ČASŮ

Felix Pollak (nar. 1921) a jeho mladší 
bratr Arnošt (nar. 1923) se narodili 
do asimilované židovské rodiny praž-
ského podnikatele Rudolfa Pollaka 
a jeho manželky Gertrudy. Nábožen-
ství nemělo na život rodiny nijak 
významný vliv – otec chodil do syna-
gogy jednou ročně na Jom kipur, 
mladší syn Arnošt tehdy podle vlast-
ních slov vyznával zdravý ateismus. 
Nemusel chodit na hodiny nábožen-
ství, současně mu rodiče nedovolo-
vali ulít se ze školy ani na největší 
židovské svátky.5 Zatímco oba chlap-
ci navštěvovali v Praze školy a žili 
bezstarostným životem dětí ze středo-
stavovských rodin, Evropou se poma-
lu, ale jistě šířilo nebezpečí němec-
kého nacismu.

Nedomyšlená politika appeasemen-
tu, kterou se ve třicátých letech zá-
padní velmoci Francie a Velká Britá-
nie pokoušely urovnat svoje vztahy 
s Německem, sevřeným dosud přís-
nými podmínkami versailleského 
míru, vedla k expanzi nacisty ovlá-
daného Německa do střední Evropy. 
Ruku v ruce s tím se šířily i antisemi-
tismus a úřední diskriminace i přímá 
perzekuce – nejen osob židovské víry, 
ale všech, na něž se mohly vztahovat 
rasistické zákony při jaté německým 
sněmem v září 1935 v Norimberku. 
Následovaly další protižidovské re-
strikce, které nutily Židy opustit 
domov. Pro různá omezení vylučující 
je z účasti na německé ekonomice 
bylo na ně nahlíženo především jako 
na emigranty odcházející z ekono-
mických důvodů, a nikoliv jako na 
politicky pronásledované, jimž je 
potřeba poskytnout azyl.6 Státy, kte-
ré se vzpamatovávaly ze světové 

hospodářské krize, nestály o další 
uprchlíky. Výsledky konference ve 
francouzském lázeňském středisku 
Évian-les-Bains, která se měla zabý-
vat židovskou emigrací, jež se po 
anšlusu Rakouska stala mezinárod-
ním problémem, byly natolik nepře-
svědčivé, že Chaim Weizmann, poz-
dější první prezident státu Izrael, 
v této souvislosti prohlásil: Zdá se, 
že svět je rozdělen na dvě části – na 
země, kde Židé nemohou žít, a na země, 
kam nesmějí vstoupit.7

Po mnichovské konferenci, v jejímž 
důsledku nacisté na podzim 1938 
opanovali pohraničí Československa 
a posléze v březnu 1939 i zbytek čes-
kých zemí, se situace židovských 
uprchlíků nadále zhoršila. Na emi-
graci se začala připravovat též rodi-
na Pollakových, avšak přes zjevné 
podněcování židovské emigrace ze 
strany nacistů (za tímto účelem byla 
v červenci 1939 při úřadu říšského 
protektora vytvořena Ústředna pro 
židovské vystěhovalectví, Zentral-

stelle für jüdische Auswanderung, 
která převzala agendu českosloven-
ského Ústavu pro péči o uprchlíky) 
stejně jako mnoho jiných rodin na-
razili na neproniknutelnou bariéru 
byrokratických a ekonomických 
překážek.

Zájem byl pouze o mladé a perspek-
tivní manuální pracovníky, nejlépe 
specialisty v nějakém průmyslovém 
odvětví. Také organizace sionistic-
kého hnutí, jež vychovávaly budoucí 
kolonisty Palestiny, se zaměřovaly 
především na mládež a dorost. Pro 
vrstvy inteligence zůstávaly dveře 
obvyklých emigrantských destinací 
v Evropě i v zámoří zavřené.

Oba chlapci museli počátkem roku 
1939 předčasně ukončit školu – Felix 
německé reformní reálné gymnázium 
a Arnošt české reálné gymnázium. 
Dospívající Felix tehdy tíhl k sionismu 
a odjel do Plzně na výcvikovou farmu 
sionistické organizace Hachšara, 
která školila mladé Židy v zemědělství 
a řemeslech a připravovala je na emi-

5  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 19–30. 
6  LONDONOVÁ, Louise: Britská vláda a židovští uprchlíci z Československa. In: Terezínské studie a dokumenty. SEFER, Praha 2003, s. 113, 

116 a 120.
7  SHAW, Annette: The Evian Conference – Hitler‘s Green Light for Genocide. Viz Christian Action for Israel Exclusive, http://christianaction-

forisrael.org/antiholo/evian/evian.html (citováno k 1. 10. 2011). Srovnej též POSPÍCHALOVÁ, Adéla: Evianská konference 1938 a postoj 
francouzské diplomacie. In: Proměny „sladké Francie“. Otázky francouzských dějin 30. a 40. let 20. století. CEFRES, Praha 2004, s. 7–27.

Arnošt a Felix Pollakovi s dědečkem Ludwigem a otcem Rudolfem na konci 20. let 20. století
Foto: archiv Arnošta Poláka
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graci do Palestiny. Felixovi se pobyt 
v táboře nelíbil, brzy ztratil mnohé 
ze svých sionistických ideálů a v čer-
venci se vrátil do Prahy.8

NESNADNÁ CESTA DO EMIGRACE

V té době se okamžitá emigrace celé 
rodiny Pollakových již ukázala jako 
nemožná. Například americký kon-
zulát vyřizoval žádosti o vízum do 
USA v horizontu jednoho roku. Brit-
ské vízum bylo zase podmíněno slo-
žením vysoké fi nanční částky, která 
měla být zárukou, že se emigranti 
v nejbližších letech nestanou sociál-
ní přítěží pro britskou společnost. 
V případě čtyřčlenné rodiny Polla-
kových byla vyčíslena na 1850 liber 
(podle předokupačního kurzu přes 
253 000 korun9), což byla částka, 

kterou rodina nebyla schopna sehnat, 
nehledě na obecné potíže se získá-
váním cizí měny v okupované Praze. 
Také britští obchodní partneři Ru-
dolfa Pollaka byli ochotni převzít 
záruky toliko za jeho osobu, nikoliv 
za jeho rodinu.10

Poslední možnost (vedle ilegálního 
přechodu hranic, který s sebou nesl 
riziko násilné repatriace v případě 
dopadení) pro rodiny v podobné si-
tuaci, v jaké se ocitli Pollakovi, před-
stavovaly dobrovolnické organizace, 
jejichž členové z náboženských nebo 
čistě fi lantropických pohnutek byli 
diskriminovaným a pronásledovaným 
lidem nápomocni při řešení jejich 
takřka nekonečných problémů s vy-
cestováním. Dobrovolníci mohli po-
máhat v mnoha směrech, ať již pořá-
dáním sbírek ve prospěch uprchlíků, 

zdoláváním byrokratické mašinerie 
v cílových a přestupních zemích (sa-
motným žadatelům o vízum byla 
často překážkou také jazyková barié-
ra) či hmotnou a duševní podporou 
uprchlíků v cílových destinacích. 
Hned několik takových organizací 
bylo založeno z iniciativy kvakerské 
církve, z nichž možná nejdůležitější 
byl Britský výbor pro uprchlíky z Čes-
koslovenska (British Committee for 
Refugees from Czechoslovakia), kte-
rý na rozdíl od většiny jiných orga-
nizací přebíral za uprchlíky po pří-
jezdu do cílových zemí dlouhodobé 
garance. Kvůli rozsahu svých aktivit 
a závazků se Britský výbor dostal 
brzy do fi nančních potíží a musel ho 
nahradit Svěřenecký fond českých 
uprchlíků (Czech Refugee Trust 
Fund), zřízený v červenci 1939 a kon-

8  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 32.
9  SCHNEIDER, Jürgen – SCHWARZER, Oskar – DENZEL, Markus: Währung der Welt II. Europäische und nordamerikanische Devisenkurse 

1914–1951. Beiträge zur Wirtschaft s- und Sozialgeschichte, Band 45. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997, s. 320.
10  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 37.

Závěrečná zpráva dětské sekce Britského výboru pro uprchlíky z 2. října 1939. „Zpráva A“ uvádí přehled fi nančních závazků, které se váží k pobytu 
dětí ve Velké Británii a k jejich případnému návratu domů. „Zpráva B“ zachycuje mj. jednotlivé „Kindertransporty“ uskutečněné od 14. března do 
2. srpna 1939. Zdroj: Židovské muzeum v Praze, sbírka Dokumenty perzekuce
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trolovaný britskou vládou, založený 
za účelem pomoci emigrantům s vy-
stěhováním a jejich podpory na úze-
mí Velké Británie. Při Britském vý-
boru existovala dětská sekce, v jejímž 
čele stanul mladý Angličan Nicholas 
Winton, sám potomek židovských 
emigrantů. Dětská sekce se soustře-
dila na získávání britských víz pro 
nezletilé děti prostřednictvím jejich 
adopce britskými rodinami.11 

Pollakovi nakonec zvolili následu-
jící řešení – jejich synové měli vyces-
tovat do Velké Británie na jeden rok, 
tj. na dobu nezbytně nutnou k vyško-
lení v oboru žádaném u nových osíd-
lenců v britských koloniích a man-
dátních územích, a po skončení 
výcviku odjet do Austrálie jako ze-
mědělští pracovníci. Výcvik zajišťo-
vali na svých farmách členové kva-
kerské církve; na cestu do Anglie se 
měli chlapci připojit k některému 
z tzv. Kindertransportů (dětských 
transportů), které z Prahy vypravo-
vala dětská sekce Britského výboru. 
I když oba bratři stejně jako mnozí 
další emigranti neměli v úmyslu 
skončit jako dělníci v zemědělství, 
natož odcestovat do britských kolonií, 
bylo to rychlý a často jediný způsob, 
jak získat britské vízum, navíc ne-
srovnatelně levnější (75 liber, tj. asi 
10 000 korun za každého chlapce). 
Rodiče se pak měli dostat do Británie 
nebo kamkoli mimo dosah nacistů 
klasickou cestou, jakmile jim někte-
rá země udělí vízum.12

Felix a Arnošt tak 2. srpna 1939 
nasedli do vůbec posledního vlaku, 
který se podařilo s dětmi do Anglie 
vypravit. Felix Pollak si svoje vzpo-
mínky na odjezd později zapsal tak-
to: Když jsme přejeli hranice, usínal 

jsem s poslední vzpomínkou na zemi, 
kde jsem strávil dětství a kam se už 
možná nikdy nevrátím. Myslel jsem na 
matku a otce, jak půjdou dnes večer 
spát, na co asi myslí a za jakých okol-
ností se znovu setkáme. Všechny ostat-
ní děti měly někoho, kdo je vyzvedne 
a poskytne jim domov, než jim bude 
osmnáct; jen můj bratr Arnošt a já jsme 
měli jet na farmu a odtud do Austrálie. 
Všichni si mysleli, že máme štěstí. Snad 
moji rodiče dostanou britské vízum 
a všechno bude zase pěkné. Bylo uklid-
ňující vědět, že mají všude po světě 
dobré přátele, kteří udělají všechno, aby 
je dostali ven. Probudil jsem se. Brzo 
budeme na holandské hranici. […] 
I když vše bylo v pořádku, převažovala 
napjatá atmosféra. Bylo to asi kvůli 
nejistotě, která ovlivňovala každého, 
kdo musel žít pod německou nadvládou. 
Když jsme překročili holandské hrani-
ce, všichni si oddechli a uvolnili se. Můj 
bratr vytáhl z kapsy poslední německé 
mince, plivl na ně a hodil je do řeky, 
kterou jsme právě přejížděli. Vzal jsem 
pohlednici, kam jsem napsal, že jsme 
bezpečně dorazili, a připravil jsem si ji, 
abych ji při nejbližší možné příležitosti 
poslal rodičům.13

O měsíc později Německo a Velká 
Británie vstoupily do válečného stavu, 
který nejenže zmařil další „Kinder-
transporty“, ale nesmírně znesnadnil 
jakoukoli emigraci. Jediným pojítkem 
Pollakových se syny zůstaly dopisy, 
které však kvůli válce nemohly puto-
vat ke svým adresátům přímo, ale 
různými oklikami přes příbuzné 
a známé v neutrálních zemích. Kromě 
jiného tyto dopisy názorně ukazují 
postupující německou expanzi, která 
veškeré spojení emigrace s domovem 
postupně zadusila.

VSTUP DO ZAHRANIČNÍ ARMÁDY

Felix s Arnoštem mezitím začali pra-
covat na kvakerské farmě v jihoan-
glické vesnici Hambledon. Po dvou-
měsíčním výcviku byli posláni na jiné 
farmy, kde již pracovali za královský 
plat 4 libry a 10 šilinků měsíčně.14 
Felix v listopadu 1939 dovršil 18 let 
a okamžitě se přihlásil do vznikající 
československé zahraniční armády. 
Dne 13. ledna 1940 byl v Londýně od-
veden a odeslán do Agde na jihu Fran-
cie, kde prodělal základní výcvik 
a radiotelegrafi cký kurz, načež byl 
13. května přidělen k telegrafní rotě. 
Podle vzpomínek Felixova vrstevníka 
Karla Veselého, jehož zastihl začátek 
války na prázdninách na jihu Francie, 
bylo zařazování odvedených studen-
tů do telegrafní roty velmi časté, 
údajně pro předpoklad, že se morse-
ovku naučí rychleji než méně vzděla-
ní vojáci.15 Dalším důvodem pravdě-
podobně bylo, že studenti a absol venti 
tehdejších gymnázií obstojně mluvili 
francouzsky a mohli se tedy v komu-
nikaci s ostatními jednotkami i s fran-
couzským velením spíše uplatnit.

Počátkem června byl Felix převelen 
k rotě doprovodných zbraní 3. pěšího 
pluku, tedy k dělostřelcům.16 Brzy 
poté se ovšem francouzská fronta 
zhroutila pod náporem německých 
vojsk a vojáci československé divize 
byli evakuováni do Velké Británie. 
Felix Pollak se spolu s dalšími čes-
koslovenskými vojáky a civilisty 
nalodil v jihofrancouzském přístavu 
Sète na britský parník S. S. North-
moor, původně určený k přepravě 
uhlí. V Gibraltaru 2. července pře-
stoupili na loď S. S. Neuralia, s níž 
dne 12. července 1940 připluli do 

11  K podpůrným organizacím pro uprchlíky podrobněji LONDONOVÁ, Louise: Britská vláda a židovští uprchlíci z Československa, s. 107–134 
a VELECKÁ, Hana: Britská pomoc uprchlíkům z Československa od okupace do vypuknutí války v roce 1939. In: Soudobé dějiny, 2001, 
r. 8, č. 4, s. 659–691; KUKLÍK, Jan – ČECHUROVÁ, Jana: Czech Refugee Trust Fund a československá emigrace. Část 1. Geneze a fi nanč-
ní zabezpečení. In: Soudobé dějiny, 2007, r. 14, č. 1, s. 9–43.

12  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 36–40.
13  Tamtéž, s. 41.
14  Tamtéž, s. 46.
15  Paměť národa: Mgr. Karel Veselý, nadporučík v. v. (1921). Přepis rozhovoru z 27. 11. 2005, http://www.pametnaroda.cz/data/witness/1149/

recording/976-transcript.htm (citováno k 1. 10. 2011).
16  Ministerstvo obrany SR – Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava, fond (dále jen f.) Osobné spisy, spis Felix Pollak – 1921 (dále jen 

Kmenový list Felixe Pollaka).
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Liverpoolu.17 Zatímco vyšší důstojní-
ci a movitější civilisté na ní cestova-
li vcelku pohodlně,18 ve vojácích 
a poddůstojnících posílily otřesné 
hygienické podmínky v podpalubí 
a v provizorních přístřešcích antipa-
tie nejen vůči velení, ale i vůči židov-
ským emigrantům. Do deníků si na-
příklad Josef Hanuš a Stanislav Fejfar, 
budoucí esa RAF, zaznamenávali 
kritické poznámky (nezřídka s anti-
semitským nádechem) na adresu 
pasažérů v kajutách vyšší společenské 
třídy a nějak si nevšimli, že i mezi 
prostými vojáky, kteří spolu s nimi 
přečkávali evakuaci na holé palubě, 
jsou mnozí židovského původu.19 Po 
příjezdu do Anglie strávil Felix Pollak 
asi týden v nemocnici kvůli infekční 
vyrážce (impetigo), načež byl poslán 
do československého výcvikového 
tábora u zámku Cholmondeley na 
severozápadě Anglie.20

Vojenský život Felixe Pollaka po 
příjezdu do Anglie není příliš podrob-
ně zdokumentován. Jak již bylo řeče-
no v úvodu, většina dostupných in-
formací pochází z dopisů, které byly 
adresovány jemu, mnohem více tedy 
vypovídají o životě, který na anglic-
kém venkově a později u českoslo-
venského letectva vedl jeho mladší 
bratr a jeho přátelé v emigraci (např. 
rodina Hahnových). Arnošt Pollak si 
bohužel korespondenci neschovával, 
a tak se informace o Felixovi docho-
valy pouze v případě, že Arnošt no-
vinky z bratrových dopisů zpětně 
komentoval nebo je při sepisování 
Pamětí dodatečně doplnil.

Arnoštův dopis Felixovi, 14. listo-
padu 1940: Děkuju Ti za Tvůj dopis. 
Právě jsem si uvědomil, že jsem zapo-
mněl na Tvoje narozeniny. Je to hrůza, 
jak se lidé stávají nepozornými. Taky se 
omlouvám, že Ti nemůžu poslat dárek, 

protože se snažím ušetřit 2 libry na 
cestu k Hahnovým. Měl jsem nečekané 
výdaje. Kalhoty jsem měl na cucky 
a v holínkách jsem měl díry. Musel jsem 
si koupit nové. K tomu ještě vlněné po-
nožky, a 35 šilinků vyletělo komínem. 
Teď jsem úplný chudák. […] To je škoda, 
že mě nemůžeš navštívit. Co vlastně 
děláš? Jsi u pěchoty, nebo dělostřelectva? 
Předpokládám, že po maturitě budeš 
důstojníkem. Onehdy jsem se pohádal 
se šéfem. Řekl jsem mu: „Tady máte ty 
pitomý vidle a můžete si těm pitomým 
prasatům vykydat sám!“ Okamžitě 
změnil tón, protože by mě nerad ztratil. 
Dělám totiž chlapskou práci za chlapec-
kou mzdu. Prosím napiš mi, A.21

Dopis Hahnových Felixovi, 29. pro-
since 1940: Děkujeme Ti za dárek. 
Opravdu to nebylo nutné, protože si 
těžko můžeš dovolit utrácet peníze za 
takové věci. Byl bych šťastnější, kdyby 
Tvoje dopisy nebyly tak deprimující. 

17  V pamětech Arnošta Poláka je loď chybně pojmenována jako Aurelia, ovšem jméno Neuralia je doloženo i ve Felixově kmenovém listě.
18  GASKELL, Richard: Evacuation from France. Viz CAST – Czech And Slovak Things, http://webspace.webring.com/people/fc/czechandslo-

vakthings/WW2_evacuation.htm (citováno k 1. 10. 2011). Zde citovaná Marianna Adlerová vzpomíná, že na Neuralii byly prostorné kabiny 
pro jednoho až dva lidi a veliká prádelna, kde jsme si konečně mohli vyprat šaty.

19  KUDRNA, Ladislav: Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války na pozadí válečných a politických 
událostí. Naše vojsko, Praha 2010, s. 79 a 83.

20  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 49.
21  Tamtéž, s. 52.

Bratři Pollakovi jako příslušníci československého vojska v zahraničí, patrně rok 1943 Foto: archiv Arnošta Poláka
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Dovol příteli, aby Ti řekl pár slov: Tvoje 
situace je Tvoje vlastní volba a není 
mužné přijímat důsledky s nevolí. Byl 
jsem šťastný, když jsi na začátku proje-
voval tolik nadšení. Možná by bylo 
lepší, kdybys zůstal na farmě, a tak jsi 
přispíval k válečnému úsilí. Obdivuji 
Erniho (tj. Arnoštův – pozn. aut.) pozi-
tivní přístup k plnění svých povinností 
a je škoda, že Ty jsi tak ponořený do 
pozorování sebe sama. Jak postupuje 
Tvoje maturita? Budoucnost předvídat 
neumíme. Musíme, stejně jako milióny 
ostatních, přežívat, jak nejlépe umíme, 
a zocelit se disciplínou a vytrvalostí. 
S pozdravem, Paul a Kaethe.22

Zejména z druhého dopisu je patr-
né, že na sklonku roku 1940 už Felix 
nepovažoval své rozhodnutí vstoupit 
do československé armády za nej-
šťastnější. Příčinou ovšem nebyla 
Felixova „sebestřednost“, ze které ho 
v dopise poněkud nespravedlivě ob-
viňuje Paul Hahn. Po porážce ve 
Francii a následné evakuaci morálka 
v československém zahraničním 
vojsku klesla až na samé dno. Kritika 
důstojnického sboru za domnělá 
i skutečná pochybení byla na denním 
pořádku. Vzájemná nesnášenlivost 
a neochota naslouchat problémům 
vojáků pak vyvrcholila odchodem 
539 mužů, především bývalých inter-
brigadistů. Z toho bylo 225 židovské-
ho vyznání. Koncem srpna pak zá-
stupci zbylých židovských vojáků23 
předali prezidentu Benešovi při jeho 
návštěvě tábora dopis, v němž kriti-
zovali především antisemitské cho-
vání některých důstojníků. Tím 
ovšem vnitřní konfl ikty neskončily 
a ještě v listopadu opustily českoslo-

venské vojsko (nyní reorganizované 
na smíšenou brigádu) na tři desítky 
nespokojených důstojníků.24

Felix, jak z dopisů rovněž vyplývá, 
svou nespokojenost neřešil odchodem 
z armády. „Únikovým prostředkem“, 
který lépe vyhovoval jeho intelektuál-
ské povaze, se mu stalo studium. 
Kvůli německé okupaci nesměl do-
končit poslední ročník gymnázia 
a složit zkoušku dospělosti – podob-
ně postižených mladíků ovšem bylo 
v československé armádě hodně, 
a zejména jim umožňovalo prozatím-
ní československé vedení zahranič-
ního odboje, aby dokončili své vzdě-
lání na Československé státní 
střední škole ve Velké Británii, která 
byla ofi ciálně zřízena exilovým mi-
nisterstvem vnitra v září roku 1940. 
Škola byla provozována jako zaříze-
ní internátního typu a v lednu 1941 
byla přemístěna do sousedství měs-
ta Whitchurch, necelých deset kilo-
metrů jižně od Cholmondeley.25 Blíz-
kost vojenské základny byla bez- 
pochyby jedním z hledisek při výbě-
ru nového místa pro školu, protože 
s externími maturanty se počítalo od 
jejího založení. Svým vlastním stu-
dentům poskytovala tato škola ma-
turitní vzdělání z učiva reálného 
gymnázia nebo reálky; externím 
studentům bylo však patrně umož-
něno skládat zkoušky odpovídající 
typu školy, kterou navštěvovali ještě 
v Československu. Externisté, pře-
devším vojáci, převažovali mezi ma-
turanty po celou dobu existence 
školy.26 Byl mezi nimi i Felix Pollak, 
který úspěšně složil zkoušku dospě-
losti 5. dubna 1941.27

Po absolutoriu se od Felixe očeká-
valo, že bude stoupat ve vojenské 
hierarchii až k důstojnické hodnosti. 
To se ovšem nestalo. Jako vojín-aspi-
rant byl sice poslán do poddůstojnic-
ké školy, vojenský život se mu však 
již zprotivil a o kariérní postup ne-
jevil zájem. Z poddůstojnické školy 
byl proto po nějaké době propuštěn 
a vrátil se ke svému útvaru (v té době 
4. rota 1. pěšího praporu). Jádrem 
problému bylo zřejmě Felixovo inte-
lektuální založení a neochota nechat 
se „buzerovat“. Podobně těžce totiž 
snášel i výcvik v sionistickém táboře 
a na farmě kvakerů. Antisemitské 
projevy, povýšené chování nadříze-
ných a další problémy v českosloven-
ské armádě, popsané na předchozích 
řádcích, k Felixovu bojovému nadše-
ní jistě nikterak nepřispěly. Z armá-
dy neodešel nejspíš proto, že jako 
cizinec bez rodinného zázemí faktic-
ky neměl kam jít, a navíc, jak plyne 
z citované korespondence, jeho přá-
telé v emigraci by považovali odchod 
z armády za selhání.28

LETECKÝ VÝCVIK A SLUŽBA U RAF

V září 1941 dovršil 18 let také Arnošt 
Pollak a navzdory radám přátel, aby 
nedělal ukvapená rozhodnutí, se rov-
něž ihned hlásil u československého 
exilového ministerstva obrany, s cílem 
vstoupit k letectvu.29 Odveden byl 
7. října 1941 a počátkem listopadu 
nastoupil základní výcvik u náhrad-
ního tělesa československé armády 
v Leamington Spa v západní Anglii. 
Jeho přání se splnilo – v hodnosti Air-
craft man 2nd Class (vojín-nováček) 

22  Tamtéž.
23  K jejich počtu viz poznámka č. 3.
24  K tomu podrobněji HOFMAN, Petr: Židovská otázka v pozemních jednotkách československé armády na Západě za druhé světové 

války. In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.): Židé v boji a odboji, s. 258–260; KUDRNA, Ladislav: Projevy antisemitismu v československých 
pozemních a leteckých jednotkách za druhé světové války na Západě, s. 62; týž: Cholmondeley 1940. Příčiny a průběh jedné krize českoslo-
venské zahraniční armády. In: Fakta & svědectví, 2010, č. 4, s. 28–31.

25  Ke vzniku a fungování školy viz DAMOVÁ, Zora: Československá státní střední škola ve Velké Británii (1940–1945). In: Celostátní stu-
dentská vědecká konference Historie 2010. Olomouc 31. 3. – 1. 4. 2011 (v tisku).

26  Tamtéž, kapitola 7.2. Maturitní zkoušky.
27  Národní archiv (dále jen NA), f. Ministerstvo vnitra – Londýn, Školský a osvětový odbor, karton (dále jen k.) 111, inventární číslo (dále 

jen inv. č.) 1501, Vojáci maturanti, s. 2. Za upozornění na tento seznam děkuji kolegyni Zoře Damové.
28  Za upřesňující informace o Felixově studiu děkuji panu Arnoštu Polákovi – e-mail Arnošta Poláka autorovi článku ze dne 19. 2. 2011.
29  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 55–57.
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byl 13. prosince 1941 přeložen do čes-
kého depotu RAF ve Wilmslow.30

Arnoštův dopis Felixovi, 11. prosin-
ce 1941: Příští týden budu odvelen k čes-
koslovenskému výcvikovému středisku 
RAF Wilmslow. Odtud budu vysílán na 
další kurzy. Doufám, že USA nevstoupí 
do války, protože pak by se přerušilo 
naše spojení s rodiči. Tvůj A.31

Arnoštova pesimistická předpověď 
se vzápětí vyplnila – korespondence 
s rodiči, která, ač regulována cenzu-
rou, probíhala až dosud prostřednic-
tvím příbuzných v Americe, byla po 
vstupu USA do války znemožněna 
a pokusy o spojení prostřednictvím 
Mezinárodního červeného kříže ne-
byly úspěšné. V lednu 1942 byli navíc 
Rudolf a Gertruda Pollakovi posláni 
do Terezína a synové neměli o jejich 
osudu až do konce války žádné zprá-
vy. Po Arnoštově vstupu do armády 
se navíc snížila frekvence dopisová-
ní mezi oběma bratry.

Arnoštův dopis Felixovi, 10. června 
1942: Už ses mi nějaký čas neozval. 
Nicméně tady jsou odpovědi na Tvé 
otázky. Pořád jsem v tom kurzu a budu 
tady ještě dva měsíce. Dnes jsme přes-
ně v půlce. Přijímám teď 110–120 mor-
seových písmen za minutu. Jsem pořád 
jen zasraný AC2 a zůstanu jím, dokud 
nedokončím střelecký kurz. Pak se 
stanu LAC (Leading Aircraftman, 
svobodník-letec – pozn. aut.). Jsem 
tady s Flussem, ale je u jiné skupiny, 
která přišla později. Závěrem, Cranwell 
je asi deset mil od Lincolnu. A kromě 
toho, to by Tě mohlo zajímat, tohle 
místo je plné WAAFek, které jsou lehce 
k mání. Minulý víkend jsem strávil ve 
Wilmslow a měl jsem se tam skvěle. […] 
Tvůj A.32

Přestože se původně chtěl stát 
pilotem, byl Arnošt zařazen do vý-
cviku jako radista-střelec. Oba kur-
zy, radiotelegrafický i střelecký, 
úspěšně absolvoval, stejně jako poz-

ději téhož roku i kurz radarový. Na 
rozdíl od bratra snášel Arnošt vo-
jenský život velice dobře. Ve srov-
nání s farmou bylo v armádě méně 
práce a více pohodlí (dokonce ani 
slovník mazáků prý nebyl tak hrubý 
jako ten farmářský).33 Měsíční příjem 
měl oproti farmě více než dvojná-
sobný a navíc ani nemusel platit za 
ubytování a stravu.34 Život u letectva 
byl ovšem pro mladého muže plný 
dosud nepoznaných svodů a nástrah 
– vedle příslušnic Ženského pomoc-
ného sboru Královského letectva 
(WAAF), o jejichž vstřícnosti se Ar-
nošt zmínil v předchozím dopise, to 
byly například hazardní hry.

Arnoštův dopis Felixovi, 30. října 
1942: Doufám, že jsi dostal tu 1 libru. 
Kdybych ten dopis tehdy posílal o ho-
dinu později, nedostal bys nic, protože 
jsem začal hrát poker a prohrál jsem 
se čtyřmi esy proti královské postupce. 
Smůla. Přísahal jsem, že už nikdy ne-
budu hrát poker. Slavili jsme 28. října. 
Anglickému veliteli základny jsme dali 
český pilotní odznak. Měli jsme přehlíd-
ku, byly proslovy, a to bylo všechno. 
Příští týden asi pojedu na třítýdenní 
kurz do Londýna. Pošlu ti odtud adre-
su. Tvůj A.35

V prosinci 1942 byl Arnošt Pollak 
zařazen k jednotce operačního vý-
cviku, kde již jako člen osádky v hod-
nosti Sergeant (četař) létal na bojo-
vých letounech, dvoumotorových 
bombardérech Vickers Wellington 
Mk IA, ale zatím pouze cvičné mise. 
Velitelem jeho první osádky byl 
F/Lt (Flight-Lieutenant, kapitán) 
Emil Palichleb. Ke dni 3. března 1943, 
tedy rok a čtvrt po přijetí k letectvu, 
Arnošt dokončil výcvik a byl s Pali-
chlebovou osádkou konečně přeložen 
k československé 311. bombardova-
cí peruti v Talbenny v jižním Walesu. 

30  Ministerstvo obrany SR – Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava, f. Osobné spisy, spis Arnošt Pollak – 1923 (dále jen Kmenový list 
Arnošta Pollaka).

31  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 58.
32  Tamtéž, s. 67.
33  Tamtéž, s. 58.
34  K platovým poměrům čs. letců viz KUDRNA, Ladislav: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, 

Praha 2003, s. 108–115. Tam udávané platy leteckého personálu, vztažené k roku 1941, jsou o něco nižší než částky uváděné v pamětech 
A. Pollaka, který nastoupil k letectvu později.

35  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 79.

Osádka bombardéru Liberator. Úplně vlevo velitel letadla Jan Irving, uprostřed řidička WAAF, 
po její levici Geoff rey Shaw a Arnošt Pollak.  Foto: archiv Arnošta Poláka
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Tam se velení jejich letounu ujal 
zkušený pilot F/Sgt (Flight Sergeant, 
rotný) Jan Irving. S ním absolvoval 
Arnošt Pollak 7. března první zku-
šební let u perutě a potom 15. břez-
na 1943 i svůj první operační let – 
prot iponorkovou hl ídku, která 
trvala 8 hodin, 56 minut.36 V dubnu 
1942 byla totiž 311. bombardovací 
peruť převelena od Bomber Com-

mand (bombardovací letectvo) ke 
Coastal Command (pobřežní letec-
tvo), kde se předpokládaly nižší 
ztráty, v případě Čechoslováků vždy 
těžko nahraditelné. Což ovšem ne-
znamená, že služba byla jednoznač-
ně jednodušší. Předepsaný počet 
operačních hodin (turnus) u Coastal 
Command byl postupem času až 
čtyřnásobně delší, osádky musely 

létat častěji a jednotlivé lety trvaly 
až dvojnásobně déle, než bylo obvyk-
lé u bombardovacího letectva. Hlav-
ní náplní bylo pátrání po nepřátel-
ských ponorkách. Byla to služba 
vyčerpávající, jednotvárná a stáva-
lo se, že některé osádky za celý 
turnus nepřítele nezahlédly.37 Ani 
tak se 311. peruť bohužel nevyhnula 
ztrátám na životech.

TRAGICKÝ SRPEN

Arnoštův dopis Felixovi, 23. srpna 
1943: Omlouvám se, že jsem dlouho 
nepsal, ale nebylo o čem. Pokračujeme 
v operačních letech. Bohužel ne moc 
šťastně. Prvnímu operačnímu letu velel 
velitel naší perutě, S/Ldr J. Breitcetl, 
dále tam byli Josef Felkl, se kterým jsem 
se dost spřátelil, a také Vilda Jakš, 
který byl v civilu známý přeborník 
v boxu, a sedm dalších – všichni se 
ztratili nad Biskajským zálivem. Felkl 
a já jsme společně létávali na Welling-
tonu v posádce, kterou vedl F/Lt Pali-
chleb. […]38

36  Tamtéž, s. 83–84.
37  KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény prostředí, společenských struktur, válečného času, morálky, 

věkové hranice a zabíjení. Naše vojsko, Praha 2006, s. 31.
38  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 88. Letadlo Jindřicha Breitcetla, který měl tehdy již hodnost Wing Commander (podplu-

kovník), nikoliv Squadron Leader (major), jak je v dopise nesprávně uvedeno, bylo sestřeleno 21. srpna 1943. K tomu podrobněji RAJLICH, 

Záznam v letovém deníku Arnošta Pollaka 
dokumentuje aktivitu 311. perutě v průběhu 
spojenecké invaze v Normandii – bojové lety nad 
Kanálem jsou častější, ale o něco kratší než hlídky 
na širém Atlantiku. Vpravo: Další záznam dokládá, 
že do činnosti letců 311. perutě nepatřily jen rutinní 
hlídkové lety. Arnoštův dopis Felixovi, 23. října 1943: 
„Před nedávnem přijela filmařská jednotka 
sponzorovaná česko slovenskou vládou, aby natočila 
dokumentární fi lm o jednom dni v životě operační 
posádky od chvíle, kdy vstaneme, nasnídáme se, 
dostaneme instrukce, vzlétneme a vrátíme se. 
Všechno se fi lmuje na zemi, včetně akčních scén, 
něco na způsob fi lmu Target for Tonight, ale kratší. 
Je to celkem legrace, ale je to únavné; každý záběr 
se musí opakovat, dokud není režisér (Jiří Weiss) 
spokojený.“ Režisér Jiří Weiss natočil u perutě dva 
fi lmy: 311 a Night and Day.

Zdroj: archiv Arnošta Poláka
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V první polovině roku 1943 byla 
311. peruť přezbrojována na moderní 
americké čtyřmotorové bombardéry 
B-24 Liberator a do bojových akcí se 
vrátila až v srpnu, kdy ji zasáhla vlna 
tragických událostí zmiňovaná i v do-
pisech bratří Pollaků. Vedle aktivity 
nepřátelských stíhaček, které se 
staly osudnými samotnému veliteli 
perutě při prvním bojovém letu s no-
vým letounem, se na tragédiích po-
depsala zejména nedostatečná zku-
šenost pilotů s řízením liberatoru, 
který byl větší, těžší a tudíž „neohra-
banější“ než předchozí wellington.

Arnoštův dopis Felixovi z 30. srpna 
1943: […] Včera, devětadvacátého, se 
jedna posádka zřítila během startu, 
všichni zahynuli. Byl mezi nimi i chudák 
Blaháček. Měl hroznou smůlu, protože 
zaskakoval za jiného člena posádky, 
který se vrátil pozdě z denního volna. 
C’est la vie. Vypadá to, že nás poslední 
dobou stíhá mimořádná smůla. Ale to 

přejde. Těším se, že Tě uvidím. Brzo 
napiš. Tvůj A.39

V době, kdy peruť přezbrojovala, se 
F/Lt Palichleb stal opět velitelem 
vlastní osádky, ale Arnošt Pollak se 
rozhodl zůstat v osádce Jana Irvinga. 
Bylo to osudové rozhodnutí, kterého 
nikdy nelitoval, protože 30. srpna se 
rovněž Palichlebovo letadlo zřítilo 
a většina členů osádky zahynula.40 
Celkem logicky je to pro mě den, kdy 
jsem se podruhé narodil, vzpomíná na 
neštěstí Arnošt Pollak.41 V průběhu 
devíti dnů tak 311. peruť ztratila tři 
bombardéry a 23 mužů, což se nega-
tivně projevilo na morálce a důvěře 
osádek v nový typ letounu. Účast se 
ztrátou kamarádů a plné pochopení 
pro československé letce vyjádřil 
nejen anglický velitel základny, ale 
i velitel pobřežního letectva, Air Mar-
shal Sir John C. Slessor.42

I v nové osádce potkal Arnošt sta-
rého známého – byl jím navigátor 

F/Sgt Geoff rey Shaw, který před vál-
kou studoval na Karlově univerzitě 
a současně působil jako učitel na Pra-
gue English Grammar School (Státní 
anglické reálné gymnázium). Když 
jsem ho poprvé uviděl, jeho tvář se mi 
zdála povědomá. Po pár rozhovorech se 
ukázalo, že byl učitelem na anglickém 
gymnáziu v Praze, které bylo v nejvyšším 
patře střední školy, kam jsem chodil. 
Protože naše rýsovny byly také v horním 
patře, vídával jsem ho chodit po chod-
bách v jeho oxfordském taláru. Svět je 
malý. Stali se z nás velcí kamarádi.43 
V Irvingově osádce s Arnoštem Pol-
lakem dále létali mj. Jaroslav Hájek, 
David Weisz a Václav Spitz.

PŘÍPRAVY NA ŽIVOT PO VÁLCE

Po příjezdu československých blízko-
východních jednotek do Velké Britá-
nie byla 1. září 1943 brigáda reorga-
nizována a vznikla Československá 
samostatná obrněná brigáda. Vojín 
Felix Pollak byl přidělen ke 3. rotě 
1. tankového praporu. Sloužil pak jako 
radista v tanku a po spojenecké inva-
zi do Francie se od října 1944 do květ-
na 1945 účastnil obléhání přístavu 
Dunkerque. Protože měl v úmyslu 
pokračovat po válce ve studiu na brit-
ské univerzitě, současně vystudoval 
externě Acton Technical College.44 
V roce 1944 také Arnošt zvažoval, že 
si po dokončení operačního turnusu 
doplní chybějící ročníky středoškol-
ského studia. Někteří z jeho spolubo-
jovníků, například zadní střelec 
Václav Spitz, tak v zimě 1944/45 uči-
nili;45 o studium na střední škole se 
zajímal i velitel osádky Jan Irving.46 
Nakonec se však Arnošt už ke studiu 
nevrátil. Dne 9. prosince 1944, již 

Jiří: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940–1945, 4. část (1943). Svět křídel, Cheb 
2002, s. 401–409. 

39  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 88. Radista-střelec Eduard Blaháček zahynul v letadle, které pilotoval Flying Offi  cer 
(nadporučík) Adolf Musálek. K tomu podrobněji RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 4. část (1943), s. 444–450.

40  Podrobněji RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 4. část (1943), s. 450–451.
41  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 89.
42  RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 7. část. Černá kronika československého letectva v RAF 1940–1945. Svět křídel, Cheb 2004, s. 613–618.
43  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 82.
44  E-mail Arnošta Poláka autorovi článku ze dne 19. 2. 2011.
45  NA, f. Československá státní střední škola ve Velké Británii, k. 20, inv. č. 63, složka Externisté – šk. r. 1944/45 – nižší třídy r. g.
46  Tamtéž, k. 3, inv. č. 45, Jednací protokol studentů-vojáků, s. 14. Zda Irving studium opravdu zahájil, se nepodařilo zjistit.

Navigátor Geoff rey Shaw a radista-střelec Arnošt Pollak Foto: archiv Arnošta Poláka
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v hodnosti Flight Sergeant, absolvoval 
svůj poslední bojový let, noční proti-
ponorkovou hlídku trvající 13 hodin, 
50 minut. S různými piloty podnikl 
celkem 63 operačních letů, při nichž 
nalétal 730 hodin. Během těchto akcí 
Arnoštova osádka napadla čtyři ne-
přátelské ponorky a jednu loď (ital-
skou loď Himalaya, tzv. prolamovač 
blokády, respektive doprovodné pla-
vidlo). Žádné z těchto plavidel se ne-
podařilo potopit; pouze jedna ponor-
ka byla ofi ciálně uznána jako prav- 
děpodobně poškozená.47

Jak se blížila porážka Německa, 
zabývali se bratři Pollakovi stále čas-
těji myšlenkami na rodiče i na vlastní 
budoucnost. Během války měli velmi 
malé povědomí o holocaustu a o ro-
dičích věděli z posledních zpráv jen 
tolik, že byli deportováni do Terezína. 
Teprve po ústupu německé armády 
na východní frontě se k nim prostřed-
nictvím britských novin a rozhlasu 
postupně dostávaly informace o ně-
meckých zločinech, ale přesnější 
představu o jejich rozsahu a dopadu 
na vlastní rodinu získali teprve po 
návratu do Československa.48

Arnoštův dopis Felixovi, 22. září 
1944: […] Doufám, že moc netrpíš ne-
pohodlím. Pokud potřebuješ něco, co 
tam nemůžeš dostat, prosím, dej mi 
vědět a já se pokusím obstarat Ti to. 
To, co píšeš o otci, pokud je to pravda, 
je velmi zneklidňující. Co se mohlo stát 
s maminkou? V poslední době na ně 
stále víc myslím. Je to proto, že válka 
se blíží ke konci, a tak se blíží i čas 
vrátit se domů. Občas mi ta myšlenka 
přináší radost a jindy z toho mám vel-
ké obavy. Evropa je přelidněná a není 
v ní pro nás místo. Nechce se mi bojovat 
za každý kousek jídla jako zdivočelý 
pes. Šance, že se myšlení lidí změní, je 
malá. Omlouvám se, že Tě obtěžuji 

svými úvahami, ale v poslední době 
jsem dost naštvaný, a to pak svět ne-
vypadá moc růžově. […] Blížím se ke 
konci svých operačních letů. Ještě asi 
15 misí a měl bych skončit. To by moh-
lo být tak za 2 nebo 3 měsíce. Tou dobou 
už by mohlo být po válce.49

NÁVRAT DO VLASTI

Po skončení operačního turnusu byl 
F/Sgt Arnošt Pollak přeložen k nebo-
jové jednotce, 246. peruti, spadající 
pod Transport Command (dopravní 
letectvo). Zde létal jako radista na 
letounech B-24 Liberator, které měly 
pumovnice přestavěné na pasažérské 
kabiny. S dopravní perutí létal ještě 
několik měsíců po válce a do vlasti se 
tak vrátil později než bratr. Obléhaní 
přístavu Dunkerque obrněnou brigá-
dou skončilo všeobecnou německou 
kapitulací 8. května 1945. V polovině 
května se brigáda začala přesouvat 
do Československa a slavnostní pře-
hlídku si její příslušníci odbyli v Pra-
ze dne 30. května 1945. 

Bratři Pollakovi nepatřili mezi ty 
zahraniční vojáky, u kterých se šťast-
ný návrat domů pojil také se šťastným 
shledáním. Od rodinných přátel Felix 
obdržel pouze svazek posledních do-
pisů, které jeho rodiče poslali z kon-
centračního tábora v Polsku, kam byli 
transportováni pár měsíců po příjez-
du do Terezína. Poslední dopis byl 
z 10. srpna 1942.50 Poté stopy Rudolfa 
a Gertrudy Pollakových mizí, stejně 
jako stopy řady dalších příbuzných, 
které Němci za války zavraždili.

Arnoštův dopis Felixovi, 22. červ-
na 1945: Včera jsem obdržel kopie 
Tvých dopisů od Ing. Hahna týkající se 
osudu našich rodičů, příbuzných a zná-
mých. I když jsem moc nedoufal, zprá-
va přišla jako blesk z čistého nebe. 

Nemůžeme dělat nic jiného, jen stále 
doufat. Napsal jsem žádost o pomoc 
Červenému kříži, ale doposud jsem 
nedostal odpověď. Všeobecné mínění 
týkající se Červeného kříže je takové, 
že od nich neočekávám nic velkého.51

Felix Pollak byl demobilizován dne 
17. září 1945. S humorem glosoval 
svou vojenskou kariéru, kterou v roce 
1939 dobrovolně zahájil jako prostý 
vojín a po šesti letech jako prostý 
vojín dobrovolně ukončil.52 Ani jemu 
se ovšem „nevyhnula“ vojenská vy-
znamenání – Československá vojen-
ská pamětní medaile (F, VB) a Čes-
koslovenská vojenská medaile Za 
zásluhy II. stupně.53 Po odchodu z ar-
mády se vrátil do Anglie. Na Londýn-
ské univerzitě úspěšně absolvoval 
studia v oboru chemie, nastoupil do 
zaměstnání ve výzkumném oddělení 
fi rmy Kodak a postupem času se vy-
pracoval na post vedoucího oddělení 
pro výtvarné umění a tisk. V Anglii 
už zůstal natrvalo a svou účast v boji 
za osvobození vlasti považuje za 
dávno uzavřenou kapitolu.

Arnošt Pollak se do Prahy vrátil 
teprve v srpnu 1945. Po krátké dovo-
lené začal na konci srpna znovu létat 
s dopravními letadly, tentokrát u le-
tecké dopravní skupiny českosloven-
ského armádního letectva. Poslední 
let absolvoval 18. února 1946, načež 
se rozhodl pro ukončení vojenské 
kariéry. Demobilizován byl k 15. září 
1946. V rámci RAF dosáhl hodnosti 
Warrant Offi  cer (praporčík) a v čes-
koslovenské armádě hodnosti štáb-
ního rotmistra v záloze. Během 
služby vlasti mu byla udělena Česko-
slovenská medaile Za chrabrost před 
nepřítelem, Československá vojenská 
pamětní medaile (VB), Českosloven-
ský válečný kříž 1939, Českosloven-
ská vojenská medaile Za zásluhy 

47  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 98. Viz též RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 4. část (1943), s. 192–198; tamtéž, s. 506–510; 
RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940–1945, 5. část (1944). Svět 
křídel, Cheb 2003, s. 15; tamtéž, s. 356–357.

48  E-mail Arnošta Poláka autorovi článku ze dne 16. 1. 2011.
49  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 95.
50  WITTE, Peter: Poslední zprávy deportovaných transportem Ax. In: Terezínské studie a dokumenty. Academia, Praha 1996, s. 53–65.
51  MACHALA, Jan (ed.): Arnošt Polák. Paměti, s. 104.
52  E-mail Arnošta Poláka autorovi článku ze dne 10. 3. 2010.
53  Kmenový list Felixe Pollaka. 
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I. stupně a britské vyznamenání 
1939–1945 Star.54

SVAZ LETCŮ SVOBODNÉHO 
ČESKOSLOVENSKA

V současné době zastává Arnošt Pol-
lak funkci předsedy Svazu letců svo-
bodného Československa,55 má hod-
nost plukovníka v. v. a vyznamenání 
tolik, že pro ně už není pohodlné místo,56 
jak s nadhledem říká. Svaz letců svo-
bodného Československa (FCAFA) 
založili počátkem 50. let ve Velké 
Británii českoslovenští letci, kteří za 

války bojovali v letounech Royal Air 
Force a po roce 1948 se namísto vděč-
nosti dočkali v osvobozené vlasti 
pronásledování ze strany nového 
komunistického režimu. Svaz se stal 
nejen místem setkávání bývalých 
letců RAF, kteří, přestože se rozhod-
li pro již druhou emigraci, si zacho-
vávali silné české a slovenské národ-
ní povědomí. Jeho úkolem bylo též 
uchovat památku mužů, kteří položi-
li život za vlast, a v neposlední řadě 
usilovat u příslušných českosloven-
ských státních orgánů o rehabilitaci 
členů svazu, kteří byli za komunistic-

ké totality odsouzeni ve vykonstruo-
vaných procesech za velezradu a jiné 
zločiny.

Z Arnoštových spolubojovníků ta-
kový osud postihl Jaroslava Hájka, 
který byl obviněn z velezrady a od-
souzen na 11 let. Polovinu trestu od-
pracoval v uranových dolech, odkud 
se vrátil s poškozeným zdravím. Z ini-
ciativy FCAFA mu byla v červnu 2005 
odhalena pamětní deska na domě 
v Pohořelicích, kde strávil poslední 
dny.57 Bývalý velitel letadla Jan Irving 
musel opustit místo pilota u ČSA. 
V roce 1956 byl zatčen a krátce vězněn 

54  Kmenový list Arnošta Pollaka.
55  Svaz letců České republiky – Free Czechoslovak Air Force Asociation: Members of the new committee, http://csletci.ipraxe.com/view.

php?cisloclanku=2009080002 (citováno k 1. 10. 2011).
56  E-mail Arnošta Poláka autorovi článku ze dne 23. 2. 2011.
57  FILIP, Stanislav: Odhalení pamětní desky veteránovi majoru Jaroslavu Hájkovi. Zpravodaj SL ČR, 2005, č. 39; Ministerstvo obrany – Ar-

máda ČR: Odlet válečných veteránů, http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6191 (citováno k 1. 10. 2011).

Seznam vojáků, kteří v roce 1941 externě maturovali na Československé státní střední škole ve Whitchurchi. Na stejné straně jako Felix Pollak 
jsou uvedeni například Ivan Schwarz (letec 311. perutě, pozdější předseda Svaz letců svobodného Československa), Milan Píka (syn plk. Heliodora 
Píky) nebo František Vrbka (pozdější člen paraskupiny Bronse). Foto: archiv Arnošta Poláka 
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za protistátní výroky a poslech sta-
nice Svobodná Evropa. Sice nebyl 
odsouzen k mnohaletému vězení, ale 
až do roku 1966 nesměl létat.58 Další 
členové Irvingovy bývalé osádky, 
David Weisz a Václav Spitz, volili ra-
ději druhou emigraci.59 Jediný britský 
příslušník osádky, Arnoštův kamarád 
Geoff rey Shaw, po válce pracoval pro 
Foreign Offi  ce, britské ministerstvo 

zahraničí, v tzv. Northern Section 
Research Department, kde měl na 
starosti i československé záležitosti. 
V této pozici se stýkal jak s ofi ciální-
mi československými orgány, tak 
i s politickými představiteli poúnoro-
vého exilu, o nichž neměl valné mí-
nění.60

Arnošt Pollak začal poměrně záhy 
pociťovat deziluzi z nového politic-
kého kurzu ve vlasti a koncem roku 
1946 se vrátil do Anglie, kde tehdy 
studoval jeho bratr a kde žili přátelé 
z předválečné vlny emigrantů, jejichž 
komunita mu v uplynulých letech 
nahrazovala rodinu. Začal se věnovat 
obchodní činnosti, kterou s úspěchem 
provozoval až do důchodu. V důcho-
dovém věku také navázal kontakt se 
Svazem letců svobodného Českoslo-
venska a účastnil se schůzí výboru 
jako řadový člen. V době předsednic-
tví generála Františka Elstona61 byl 
Arnošt Pollak zvolen členem výboru 
a jednatelem FCAFA. Když začaly 
řídnout řady členů legionářské obce, 
ujal se funkce ve výboru Českoslo-
venské obce legionářské v zahraničí. 
V roce 2010 převzal předsednictví 
FCAFA od generála v. v. Ivana Schwar-
ze62 (který zůstal čestným předsedou) 
a pokračuje v úsilí o zachování pa-
mátky těch, kteří položili své životy 
za vlast. Své předsednictví nevnímá 
jako post náležející mu za mimořád-
né zásluhy, ale spíš jako povinnost 
posledního muže ve vertikální pozici.63 
Se svými předchůdci na této pozici, 

Ivanem Schwarzem a Františkem 
Elstonem, má kromě služby u RAF 
ještě něco společné – tak jako Felix 
a Arnošt Pollakovi všichni přijeli 
v roce 1939 do Velké Británie s tzv. 
Kindertransporty kvůli ohrožení 
rasovou perzekucí. Patří k nejmlad-
ší, a bohužel také poslední generaci 
příslušníků zahraničního vojska, 
kteří za druhé světové války bojova-
li na západní frontě za osvobození 
Československa.

58  PENÍŽKOVÁ, Xenie – PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Českoslovenští letci působící za druhé světové války v RAF ve fondech Archivu bezpečnost-
ních složek MV ČR (1. část). In: Sborník Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra, č. 5/2007. OABS MV, Praha 2007, s. 302, 308.

59  E-mail Arnošta Poláka autorovi článku ze dne 19. 1. 2011.
60  S ohledem na roztříštěnost a morální stav poúnorové exilové reprezentace, který popsal jako frustration and impotence, disintegration, 

melancholy, absence of vigour, Geoff rey Shaw nedoporučoval uznání nové exilové československé vlády. Viz POLIŠENSKÁ, Milada: Postoj 
britského Foreign Offi  ce k československému exilovému hnutí. In: BUREŠOVÁ, Jana – PELIKÁNOVÁ, Jitka (eds.): Studie z dějin emigrace, 
sv. 6. Univerzita Palackého, Olomouc 2010, s. 12–18.

61  František Elston-Epstein sloužil za války jako stíhač u 313. perutě. Před odjezdem do Británie navštěvoval v Praze English Grammar 
School, na které učil Geoff rey Shaw. Viz Paměť národa: Generál Dr. František Elston (Epstein) (1922–2005). Životopis. Přepis rozhovoru 
z 8. 7. 2003, http://www.pametnaroda.cz/story/elston-epstein-frantisek-1922-234 (citováno k 1. 10. 2011).

62  Generál v. v. Ivan Schwarz je jediným dodnes žijícím členem osádky P/O Oldřicha Doležala, která 27. prosince 1943 potopila německý 
„prolamovač blokády“ (Blockadebrecher) Alsterufer, silně vyzbrojenou obchodní loď vracející se z Japonska s nákladem wolframu, 
který mohl pokrýt roční německou spotřebu této strategicky cenné suroviny. Šlo o vůbec největší bojový úspěch 311. perutě za celou 
válku. Viz Fronta.cz: Největší úspěch 311. squadrony — zasažení lodi Alsterufer, 27. 12. 1943, http://www.fronta.cz/kalendar/nejvetsi-uspech-
311-squadrony-zasazeni-lodi-alsterufer (citováno k 1. 10. 2011); viz též RAJLICH, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 4. část (1943), s. 632–643.

63  E-mail Arnošta Poláka autorovi článku ze dne 20. 2. 2011.

Podplukovník František Růžička a plukovník 
Arnošt Polák při křtu knihy Arnošt Polák. 
Paměti. Brno, květen 2010

Foto: Jan Machala

Pomník padlým letcům 311. perutě, postavený 
v srpnu 2007 z iniciativy Svazu letců svobodného 
Československa ve skotském městě Tain, „té 
největší díře tohoto nešťastného ostrova“, jak 
napsal Arnošt Pollak bratrovi v srpnu 1944 
 Foto: archiv Arnošta Poláka
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