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My o svobodu neprosíMe,
bojujeMe o ni.

„Ještě nikdy v dějinách lidských konfliktů nebylo tolik lidí zavázáno za tak mnoho takové hrstce”. Tuto nejznámější větu druhé světové války vyslovil dne 20. srpna 1940 premiér
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Winston Churchill. Tímto způsobem
vyznamenal letce britské RAF (Royal Air Force – Královské vojenské letectvo), kteří
13 dní vzdorovali masivním útokům německého letectva (Luftwaffe) na Velkou Británii.
Tento útok vešel do historie jako Bitva o Británii.
Během několika měsíců, které předcházely Churchillova slova, Němci ovládali téměř
polovinu Evropy. Obsadili Rakousko, rozbili Československo, porazili hrdinsky bojující
Polsko, rychlým útokem zabrali Dánsko, Norsko, Belgii a Holandsko a srazili na kolena
i neporazitelnou – jak se všem zdálo – Francii. Poslední evropskou zemí, která mohla zadržet německou vojenskou mašinérii, byla Velká Británie.
Adolf Hitler, vůdce III. říše nechtěl s Brity bojovat, spíše naopak, počítal s tím, že německou hegemonii v Evropě budou akceptovat. Na oplátku jim nabídl uznání postavení
Londýnu v koloniálním světě. Spolu s dřívějšími dohodami třetí říše s Itálií, Japonskem
a SSSR měl Hitler zajištěnou vládu nad značnou částí světa. Winston Churchill ale německou nabídku jednoznačně odmítl. Hitlerovou odpovědí pak byl rozkaz k útoku na Spojené království. V první fázi měl být proveden masivní letecký útok, který by svým rozsahem
v celé historii válek byl ten největší. Byl zahájen 8. srpna 1940. Němci začali bitvu
s obrovskou výhodu – a to jak v množství zařízení, tak i z hlediska úrovně zkušeností pilotů. Téměř každý den stovky německých letadel útočilo na pozemní cíle a letadla RAF.
V srpnu zaútočili na loďstvo v kanálu La Manche a radarové stanice na pobřeží, na přelomu srpna a září na britská letiště a průmyslová centra a od 7. září se přímým cílem stal
Londýn a jiná velká města, hlavně v jižní Anglii.
Němci čelili rozhodnému, strategicky organizovanému odporu a britské letectvo – navzdory těžkým ztrátám – stále účinně chránilo ostrov před Luftwaffe. RAF podporovalo
v boji více než 80 radarových stanic, 1500 přehradových balonů a hustá síť pozorovacích
míst.
Nicméně masivní německý útok byl čím dál víc znatelný. Během prvních dvou týdnů
téměř čtvrtina stíhacích letounů RAF byla vyřazena z boje. Britové byli nuceni doplnit své
síly piloty z jiných zemí, rovněž z Polska. Sloužili pak ve čtyřech leteckých perutích: dvou
bombardovacích (300 a 301) a dvou stíhacích (302 a 303). Desítky Poláků také bojovalo v
britských praporech. 14. srpna 1940 do boje vstoupila 302. „poznaňská” stíhací peruť, která měla za úkol bránit střední Anglii. Ne bylo to ale hlavní pole působnosti nepřítele a tak
Poláci bojovali jen sporadicky. 303. „varšavská” stíhací peruť, nesla jméno Tadeáše Kości-



uszki, byla včleněna do 11. stíhacího oddílu, který měl za úkol chránit jižní Anglii
a Londýn. Zařazení do bojové pohotovosti získala 30. srpna, kdy během zkušebního
letu (!) sestřelila Messerschmitt Bf-110. Druhý den, den před prvním výročím německého
útoku na Polsko, peruť zahájila první nálet na nepřítele. Téhož dne, aniž by utrpěli ztráty,
piloti 303. perutě sestřelili šest messerschmittů. Také v následujících dnech byli polští letci velmi úspěšní. Vedení RAF během bitvy napočítalo polské peruti celkem 126 sestřelů.
Úctyhodný počet vítězství a relativně malé ztráty rozhodly, že 303. peruť byla v bitvě o Británii nejúčinnější perutí RAF. Polští piloti, kteří se tohoto tažení zúčastnili, zničili 203 nepřátelských letadel, tzn. téměř 12 proc. všech strojů, o které Němci přišli.
Čtyřměsíční bitva skončila porážkou Německa. Ještě několik podzimních týdnů útočili
v noci na britská města, ale to také nepřineslo žádné výsledky. Bitva o Británii byla první
Hitlerovou porážkou během druhé světové války. Tato porážka způsobila, že Němci svůj
vztek a agresi obrátili proti dosavadnímu spojenci – SSSR. Tímto způsobem začala v roce
1941 válka na dvou frontách, kterou v roce 1945 Německo prohrálo.
K 70. výročí letecké bitvy o britské nebe Odbor veřejného vzdělávání polského Ústavu
národní paměti další hru ze série deskových edukačních her. Hra „303” nejenom že přenese hráče do horkých dnů bitvy roku 1940, ale hlavně připomene polské a československé letce, kteří se jí zúčastnili. Symbolem toho byla zmíněna peruť 303. To právě v ní kromě polských letců bojoval i Josef František, české letecké eso. Tito vojáci, kteří přišli
o svou vlast, v boji proti společnému nepříteli odevzdali krvavou daň. Desítky z nich zaplatili cenu nejvyšší.
dr. Andrzej Zawistowski,
vedoucí Oddělení vzdělávání historie Ústavu národní paměti

odZnAK 303. sTíHACí peruTĚ
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Je 31. srpna 1940. Několik týdnů neustále trvá letecká válka mezi Velkou Británií a III. říší, která
vejde do historie jako Bitva o Británii. Vedení 11. stíhacího oddílu obdrží zprávu, že k hlavnímu
městu směřují četné německé letecké formace. Poté, jak včera během zkušebního letu pilot
polské 303. stíhací perutě sestřelil německý bombardér, vedení RAF, které bylo téměř bez rezervy, se rozhodlo poslat do boje polské jednotky. Piloti, kteří toužili po válce, na tento rozkaz netrpělivě čekali. Právě spěchají vstříc německým letounům. Konečně se mohou setkat s Luftwaffe
jako rovný s rovným a oplatit Němcům porážku, kterou loňského roku utrpělo Polsko.

HRACÍ PRVKY

• Hrací deska, která vznikla na základě stolu používaného na velitelství RAF.
• 12 oboustranných žetonů s letadly:

6 stíhacích letounů RAF

5 stíhacích letounů Luftwaffe

• 3 hrací kostky,
jejichž strany
označují:

• 1 ukazatel spotřeby paliva.

1 bombardér Luftwaffe

1 x britské Královské
vojenské letectvo
(RAF)

1 x československé
vojenské letectvo
(začleněné do RAF)

1 x polské vojenské
letectvo (začleněné
do RAF)

3 x Luftwaffe

• 12 označení výstřelů.

• Brožurka s návodem a historickým zpracováním.
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PŘÍPRAVA HRY

1 Hrací desku rozložit uprostřed stolu.
2 Vybrat si strany vojenského konfliktu, za které budete hrát. Hráč RAF se posadí na
severní straně mapy, hráč Luftwaffe na jižní straně mapy.
3 Letadla rozložit stejným způsobem jako na obrázku. Letadla RAF, která se nachází
mimo hrací desku, symbolizují polské letce a do bitvy zasáhnou během hry na letišti
v Northolt.
4 Ukazatel spotřeby paliva položit na políčko „1” ukazatel paliva.
5 Označení výstřelu a hrací kostky položit vedle hrací desky takovým způsobem, aby
hráči k nim měli snadný přístup.
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Cíl hry je pro každého hráče jiný. Cílem Luftwaffe je bombardování Londýnu. K jeho dosažení se německý bombardér musí nacházet nad jedním ze tří políček, která
označují Londýn.
Cílem RAF je zabránit bombardování. To je možné provést buď sestřelením bombardéru, nebo zpožděním jeho
náletu na Londýn.

NORTHOLT

LONDON

JEDNOTLIVÁ KOLA BOJE
Piloti 303. perutě se označovali rychlými reflexy, všímavostí a ocelovými nervy. Než ale vzali do
ruky kormidlo stíhacího letounu, museli se naučit tvrdé disciplíně v „Letecké škole orlů” v Dęblinie. Naučit se pravidla hry zabere trochu času. Nicméně díky vytrvalosti se můžete stát leteckým esem.

Hra je rozdělena na osm kol. Jednotlivá kola se označují pomoci ukazatele spotřeby paliva, který je umístěn v levém horním rohu hrací plochy. Jedno kolo má osm fází. Před prvním leteckým soubojem probíhá pouze 2., 4., 6. a 8. fáze (níže uvedený tučně označený
text).
TANGMERE
1. Případná oprava stíhacích letounů Luftwaffe (s. 13).
2. Pohyb stíhacích letounů Luftwaffe (s. 7).
3. Výstřely stíhacích letounů (s. 7–9) a bombardéru Luftwaffe (s. 10).
4. Pohyb bombardéru (s. 10).
5. Případná oprava stíhacích letounů RAF (s. 13).
6. Pohyb stíhacích letounů RAF (s. 7).
7. Výstřely stíhacích letounů RAF (s. 7–9).
8. Posunutí ukazatele spotřeby paliva a ve 4. a 6. kole umístění jednoho letadla RAF
na letišti v Northoltu (s. 6).

KONEC HRY

Hra „303” má tři alternativní zakončení:
a) Hra končí vítězstvím Luftwaffe, pokud se pilotovi bombardéru podaří zničit Londýn,
tzn. umístit žeton bombardéru na jednom ze tří políček označujících Londýn.
b) Hra končí vítězstvím RAF, pokud se pilotům podaří bombardér sestřelit.
c) Hra končí vítězstvím RAF, pokud se pilotům během osmi kol podaří udržet bombardér mimo dosah Londýnu.
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uKAZATeL spoTŘeby pALivA
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Jedním z hlavních problémů Němců
během bitvy o Británii byl omezeROCHFORD
ný dosah jejich stíhacích letounů. Nedostatek dostatečného množství
1
paliva nutil Luftwaffe vyhýbat se dlouhým střetům se stíhacími letouny
RAF nebo přímo rezignovat na ochranu bombardéru, který měl útočit
na cíle nacházející se ve středu Velké Británie. To dávalo spojencům
strategickou převahu, jelikož jejich mateřská letiště se nacházelo velice
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blízko.
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Spotřebu paliva během každého kola znázorňuje ukazatel nacházející se v horním rohu
hrací plochy. Ke konci každého kola hráč RAF přesune ukazatel spotřeby paliva na další
políčko. Když se ukazatel objeví v červeně označeném poli (4. a 6. kolo), RAF obdrží jedno
letadlo, které okamžitě postaví na letišti v Northoltu. Pokud se na políčku letiště již nějaký
žeton nachází, je třeba nově vyrobené letadlo umístit na jiném letišti. Pokud jsou všechna
letiště již obsazena a nacházejí se na nich žetony letadel, dodávka zařízení pro RAF propadá.
BOULOGNE

TANGMERE

CALAIS

STÍHACÍ LETOUNY
Anglické a německé stíhací letouny byly mrštné a rychlé. V případě přesily nepřítele nejvíce
účinný byl klasický překvapivý útok z výšky, ze strany slunce. Piloti 303. perutě na letadla nepřítele útočili takovým způsobem, aby mohli uvidět „bělmo jeho očí”. Zvyšovalo to přesnost
a účinnost výstřelu, ale po jeho provedení byli nuceni se okamžitě stáhnout, aby nedošlo ke
kolizi. Během bojů při rychlosti větší než 500 km na hodinu bylo možné se v jednom okamžiku objevit v centru bojů nebo úplně mimo něj. Jelikož ve vzduchu souběžně probíhalo mnoho
individuálních střetů, nikdy nebylo jisté, ze které strany někdo zaútočí nebo kde se aktuálně
nepřítel nachází.
BOULOGNE
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Fáze pohybu
Během jednoho kola se stíhací letoun může, ale nemusí, pohybovat libovolným směrem
o jedno, dvě nebo tři políčka. Skrze políčko, na kterém se aktuálně nachází žeton jiného
letadla, není možné přejít nebo se na něm zastavit. Ve fázi pohybu skrze prázdné políčko
může proletět libovolný počet letadel.
Hráč sám rozhoduje o pořadí pohybu stíhacích letounů, ale musí pamatovat na fakt, že
po fázi pohybu všech letadel a přestoupení do fáze výstřelu nebude moci měnit pozici
jednotlivých žetonů.
NORTHOLT
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Fáze výstřelu
Během jednoho kola jeden stíhací
LONDON
letoun může zaútočit jen na jedno GRAVESEND
protihráčovo letadlo. Útok je možné
provést pomoci dvou i více letadel.
EASTCHURCH
O účinnosti útoku rozhoduje hod
kostkou. Poznámka: čím delší bude
MANSTON
vzdálenost, na jakou letadlo poleDUNKIRK
tí, tím kratší bude jeho čas určený
DETLING
k palbě! Znamená to, že stíhací leDOVER
toun, který letěl na vzdálenost tří
políček nemůže již provést palbu
(a tudíž letět na druhou stranu útoLYMPNE
ku – srov. s. 9). Pokud letadlo letělo
na vzdálenost dvou políček, může
střílet jednou kostkou. Po pohybu
HC
S
TANGMERE
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o jedno políčko hráč může ke střelG
FAIRLIGHT
bě použít dvě hrací kostky. Pokud
RYE
EN
hráč neprovedl pohyb ani o jedno
políčko, jelikož žeton protihráče PEVENSEY
ležel na vedlejším políčku, může
házet všemi třemi kostkami (viz obrázek). Vzhledem k tomu, že hod
kostkou (kostkami) se provádí teprve po pohybu všemi stíhacími letouny, zapamatovat si,
kdo má střílet, do koho a s jakou silou, bývá problematické (zvláště jestli se hráč rozhodl
pro útok všemi letadly). Proto pro usnadnění je ke hře připojeno 12 označí výstřelů. Ve fázi
pohybu hráč může na letadle, které provádí útok, položit označení výstřelu, díky čemu
bude pak ve fázi střelby vědět, kolika hracími kostkami má házet. V libovolném pořadí
pak může rozhodovat o účinnosti palby a z útočících letadel postupně sundávat jednotlivá označení. Používat označení výstřelu není povinné, ale výrazně usnadňuje rozhodování
o výsledku strategicky komplikovaných útoků.
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Rozhodnutí o výsledku výstřelu
O výsledku výstřelu se rozhoduje pomoci hrací kostky. Hod symbolu vlastních vojsk – kříž
v případě Luftwaffe, nebo jeden ze symbolů spojenců v případě RAF – znamená zásah.
Žeton zasaženého stíhacího letounu je třeba odvrátit na stranu s označením „poškozený”.
Dva zásahy znamenají sestřelení a odstranění letadla ze hry. Nadpočetné zásahy propadají. Příklady rozhodnutí o účinnosti výstřelu znázorňuje níže uvedený obrázek.
Příklady útoků RAF
(sestřelení)

(poškození)

(chybná střela)

Příklady útoků Luftwaffe
(sestřelení)

(poškození)

(chybná střela)
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Konec bitvy
Boj stíhacích letounů byl velmi dynamický a situace ve vzduchu se měnila z vteřiny na vteřinu.
NORTHOLT
ROCHFORD
Stávalo se, že během soubojů piloti slétávali téměř k zemi. Tyto výkony sledovalo i civilní obyvatelstvo a velice často, když některé hořící německé letadlo padalo k zemi, je odměňovalo potleskem. LONDON

I když tento prvek hry může na začátku působit
určité potíže, dobře ukazuje dynamičnost boje ve
vzduchu. Po výstřelu letadlo mine cíl a – nezávisle
na tom, jaký byl jeho výsledek – musí přeletět na
pole, které se nachází přímo na protější straně. Na
obrázkuNORTHOLT
je znázorněna situace, ve které se hráč RAF
po sestřelení Messerschmittu přemisťuje na druhou stranu zničeného letadla.
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V situaci, kdy se na protější straně cíle nachází jiné
letadlo nebo hrana hrací plochy, je nutné vybrat
TANGMERE
jedno ze dvou políček, která přímo sousedí s cílem, jak i políčkem na protější straně cíle (políčko
2 nebo 3 ). Pokud i tato políčka jsou obsazena,
DETLING
je třeba vybrat jedno ze dvou políček, která přímo
sousedí s cílem a s místem zahájení palby (políčko
4 nebo 5 ). Pokud se stane, že všech pět políček, která sousedí s cílem, je obsazeno, letadlo zůstane stát na místě (zůstane na políčku 6 ).
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BOMBARDÉR
Jelikož bombardéry byly pomalejší a méně hbité, téměř vždy je doprovázela eskorta z několika
stíhacích letounů. Ale i bez doprovodu nebyly zcela bezmocné. Dobře cílená palba palubních
střelců mohla přinutit nepřítele, který se na ně „přilepil”, k evakuaci z hořícího stroje.
4

NORTHOLT
ROCHFORD

ROCHFORD

6
Výstřel bombardéru
1
Bombardér střílí vždy jenom jednou hrací kostkou a na rozdíl od stíhacího letadla po střetu s nepřítelem
nepřelétává na druhou stranu. Bombardér střílí ve8 stejné fázi jako stíhací
LONDON
letadlo, ale pohyb provádí teprve po rozhodnutí účinnosti všech výstřelů, tzn. až v druhé
fázi.

Pohyb bombardéru
Pohyb bombardéru je posledním úkonem v rámci kola hráče Luftwaffe. Bombardér se
může pohybovat s rychlostí jednoho nebo dvou políček během jednoho kola.
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Sestřelení bombardéru
Bombardér je těžce obrněným letadlem, a proto, aby bylo možné
ho sestřelit, je třeba se do něho
trefit alespoň dvakrát během jednoho kola. Zásah může utrpět i od
několika letadel. Pokud bombardér během jednoho kola utrpí jenom jeden zásah, nic se nestane.
Dva zásahy bombardéru během
jednoho kola automaticky končí
hru. Zásahy z minulých kol se do
příštího kola nezapočítávají.
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Níže je znázorněn kulminační bod ukázkové hry (fáze 6). Po svém pohybu ve 2. fázi hráč
Luftwaffe
nemohl do stíhacích letadel spojenců střílet, ale sám se objevil v jejich dosahu.
LONDON
Hráč RAF se rozhodl k přímému útoku všemi čtyřmi letadly. Všimněte si, že letadla
1 a 2 společně útočí na jeden cíl.
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V 7. fázi se stíhacím letounům 1
a 2 podařilo Messerschmitt poškodit. Letadlo č. 3 se dvakrát
trefilo a odstranilo tak nepřátelský stroj ze hry. Pilot č. 4 se netrefil. Všimněte si, kam až letadla
RAF musela po střetu odletět.
V 8. fázi hráč RAF posune ukazatel
spotřeby paliva na další políčko.
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ANGMERE

Další kolo hry začíná hráč
Luftwaffe. Vedle vidíme
2. fázi, ve které se snaží
provést protiúder pomoci
všech funkčních letadel
( 1 , 3 , 4 , 5 ). PoškozeNORTHOLT
né letadlo č. 2 se stahuje
z bojiště.
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NGMERE

DETLING
Ve fázi výstřelu Luftwaffe
(3. fáze) se stíhacímu letadlu č. 1 podařilo jednou trefit letadlo RAF
a poškodit ho. Letadlo
č. 3 se netrefilo. Společným úsilím letadla 4
3
a bombardéru 5 se podařilo sestřelit letadlo
Hurricane. Ve svém pohybu (4. fáze) bombardér
musí ze svého kursu smě-PEVENSEY 1
rem na Londýn odbočit.
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Jaké jsou šance RAF na ukončení hry ještě v tomto kole?
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POŠKOZENÍ A OPRAVA
Během bitvy o Británii týmy mechaniků dělaly zázraky, aby kulkami prostřílená letadla byla co
nejdříve opět připravená k boji.

Pokud během války bude stíhací letadlo zasaženo, je třeba žeton letadla odvrátit na
druhou stranu. Poškozené stíhací letadlo nemůže dál bojovat a útočit na další letadla.
Ale ještě není nic ztraceno a to pod podmínkou, že hráči se povede opravit si letadlo na
svém letišti.
Aby bylo možné stíhací letadlo opravit,
je třeba pohyb letadla ukončit na letišti.
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Žeton letadla je
možné v následujícím kole odvrátit na stranu
„plně funkční”. Na
opravené letadlo
mohou zaútočit letadla protihráče.
Opravené letadlo je
ihned schopné dalšího boje. Obrázek
znázorňuje čerstvě
opravený stíhací letoun RAF jak z vedlejšího políčka střílí na
nepřítele. Na letišti
se může najednou
nacházet jenom jedno letadlo.
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WITOLD URBANOWICZ (908–996)

Oficiálně započtené
sestřely během války

Polský stíhací pilot. Před válkou byl instruktorem v „Letecké škole orlů” v Dęblině, kde
s ohledem na svou surovost získal přezdívku
„Kobra”. V roce 1939 se zúčastnil zářijové kampaně. Dostal se do sovětského zajetí odkud
utekl. Díky tomuto útěku ušel osudu, který čekal na tisíce polských důstojníků zavražděných
v Katyni na jaře roku 1940. Pronikl až do Francie, kde se přidal ke skupině polských pilotů
začleněných do RAF. Na začátku létal v britské
145. peruti, od 21. srpna 1940 se stal velitelem
eskadry „A” 303. perutě a od 7. září velitelem
303. perutě. Během bitvy o Británii sestřelil
15 německých letadel. V roce 1941 byl poslán
s misí získání vojáků do polské armády do USA,
následně získal místo zástupce atašé na
polském velvyslanectví ve Washingtonu. V roce 1943 vstoupil jako dobrovolný voják do 75. letecké perutě „Létající
tygři”. V tomto oddílu bojoval na čínské
frontě s Japonci a sestřelil dva nepřátelská letadla. V roce 1946 se vrátil do Polska, kde ho zatklo StB. Po
svém propuštění okamžitě utekl na Západ a usadil se v USA, kde do
roku 1994 pracoval u leteckých společností a v leteckém průmyslu. V roce 1995 od prezidenta Lecha Wałęsy získal hodnost generála
brigády.

Sarkastická poznámka Witolda Urbanowicze z 5. září 1940 v polooficiální kronice 303. perutě,
kterou vedl a psal podporučík Mirosław Ferić
Bitvy byly dvě, normálně jsme se střetávali s cca 200 messerschmitty 109 a desítkami bombardérů.
Sestřelil jsem dva sólové stroje – Me-109 a Ju-88. Sestřelil jsem je za následujících podmínek: když
červená tečka zaměřovače byla na „ocase”, zmáčkl jsem tlačítko a kulomety vychrlily velké množství
střel i na Němce. Pokud jde o množství nábojů, tak muselo jich být hodně - odborníci říkají, že velké množství na minutu.
Sbírky Polského institutu a Muzea gen. Sikorského v Londýně
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JOHN ALEXANDER KENT (94–985)

Oficiálně započtené
sestřely během války

Narodil se ve Winnipegu v Kanadě. Licenci pilota získal v roce 1933 a stal se
tak nejmladším kanadským profesionálním pilotem. V roce 1935 vstoupil do RAF.
2. srpna 1940 byl jmenován anglickým
velitelem eskadry „A” 303. perutě. Během
bitvy o Británii sestřelil 7 německých
letadel (12 během celé války). Polští letci
oceňovali jeho snahu naučit se některá
polská slova (aby je mohl používat
během letu, napsal si je foneticky
na nohavici) a nazvali ho „Johny
Kentowski”. Po službě u 303. perutě
byl jmenován velitelem 92. anglické perutě, kde během velice
krátké doby zavedl disciplínu a zvýšil její efektivitu.
V roce 1941 byl jmenován velitelem 1. polského křídla stíhacích
letounů. Pak vedl výcvikové jednotky RAF, bojoval rovněž na Blízkém
východě. Po válce zůstal až do důchodu, do kterého odešel v roce
1956, ve službách RAF.

Ukázka hlášení Johna Kenta pro britského zpravodajského důstojníka z 27. září 1940.
eruť vystartovala z Northolt a po spojení s 1. kanadskou perutí letěla dál na jih a hlídkovala vzdušný
prostor. Velice vysoko jsme zaznamenali letadla, kterými byly Messerschmitty 109. Když jsme odbočili k severovýchodu, uviděli jsme velkou formaci 30-40 bombardérů, která vylétala ze slunce.
Čekal jsem, že 1. peruť zaútočí, ale jelikož poslala jenom dvě letky, obrátil jsem svou peruť k zadní
části bombardérů. Letěli velice rychle, jižním směrem, ve výšce cca 14 000 stop (4200 m). Jeden
z nich se zdržoval vzadu. Když jsem se k němu přiblížil – byl to Ju-88 nebo Heinkel 111 – spustil se
dolů, aby se schoval v oblacích nad pobřežím. Letěl jsem za ním a ve vzdálenosti cca 400 yardů
(360 m) jsem začal střílet. Zadní střelec začal také střílet, ale mířil příliš vysoko. Střílel jsem do něho
v malých dávkách. Poslední z nich zasáhla motor, ze kterého se po sestřelení některých součástek
začalo kouřit.
Sbírky Polského institutu a Muzea gen. Sikorského v Londýně
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JOSEF FRANTIŠEK (94–940)

Oficiálně započtené
sestřely během války

Československý stíhací pilot; po okupaci Československa nacistickým Německem utekl do Polska, kde se v roce 1939
zúčastnil zářijové kampaně. Létal s průzkumnými letadly a útočil na Němce např.
házením ručních granátů. Poté, co zářijová kampaň skončila, se přemístil do
západní Evropy. Nicméně během emigrace se rozhodl do československých letek,
které tam pomalu vznikaly, nevstoupit a
zůstal v polské armádě. Vyvinul originální
válečnou metodu, při které samostatně
útočil na německá letadla, která se vracela z Francie již s malým množstvím paliva.
Tímto způsobem se během jednoho
měsíce stal nejlepším stíhacím pilotem RAF. Františkova metoda byla
z důvodu samostatného vzdalování
se od letky nebezpečná pro ostatní piloty, a proto dostal z tohoto důvodu od velitele i několikrát
důtku (problémy s disciplínou měl ještě v předválečném československém letectvu, kde byl z tohoto důvodu degradován). Jelikož
si vedení 303. perutě nemohlo dovolit ztratit své jméno, ale také
ztratit tak skvělého pilota, rozhodlo se dát Františkovi statut „host
perutě”. Na konci září 1940 se na Františkovi čím dál častěji začala
projevovat psychická únava, která pravděpodobně zapříčinila jeho
smrt při leteckém neštěstí 8. října 1940.

Zpráva Josefa Františka ze vzdušného boje z 9. září 1940 (originální znění)
Byl jsem jako ostatní roj patrol. Po přijití [na nepřátelské území na nás zaútočily] Me-109, jednoho
jsem zapálil ale další dva Me-110 mi začali atakovat proto jsem vlítl do chmury ták jsem se s ními
honil asi 7 min po chmurách až z jedné vylítnu a tak že jsem se nesrazil He-111, přede mnou asi
10 m přímo do něho jsem oddal serii, celý byl v plameňu, ale Me-110 mě vzali z novu tak spátky do
chmur. Chmura ale se posouvala směrem do Francie, na konci chmury udělám skrent do prava
k Anglii a vtom jsem dostal s dělka tři potisky radiátor, zbjornik levý a radio. Proletěl jsem to přetáhl
přes kanál kde u Brieghton jsem vylondoval na kopcu. Toho dne nám dvá sestřelené.
Sbírky Polského institutu a Muzea gen. Sikorského v Londýně
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LETADLA RAF
Hawker HURRICANE (uragán) Mk.I
Hlavní stíhací letadlo RAF, které ve své výbavě mělo 38
ze 71 stíhacích letek, které se boje o Británii účastnily
(z polských letek to byla 302. a 303. peruť, z československých letek 310. a 312 peruť). Letadlo, kterému piloti
láskyplně přezdívali „brouček”, bylo snadné řídit a měl
jednoduchou, lehkou a při tom odolnou konstrukci.
Nejpomalejší, ale při tom nejmrštnější stíhací letadlo,
které se zúčastnilo bitvy. Proto v rukou zkušeného pilota tyto letadla mohla vést rovnocenný boj s mnohem
rychlejšími Bf-109. I když se o Spitfirech vyprávěly legendy, byly to právě Hurricane, které
na svá ramena vzaly hlavní tíhu bitvy o Británii - sestřelily víc strojů Luftwaffe než všechna
ostatní britská letadla dohromady. V dalších letech války byla tato letedla ze stíhacích letů
postupně vyřazována, ale dokonale se ověřila jako lehká bojová letedla. Je zajímavé, že
několik exemplářů Hurricane koupila těsně před válkou polská armáda. Bohužel byly poslány mořskou cestou a před zářijovou porážkou Polska nedorazily.

Supermarine SPITFIRE Mk.I
Mnozí tento stroj uznávají za nejlepší a nejkrásnější
stíhací letadlo druhé světové války. Je modernější a rychlejší než Hurricane, byl jediným britským stíhacím
letadlem, které s Bf-109 mohlo zahájit rovnocenný boj
za jakýchkoli podmínek. Po stažení Hurricane se stal
základním stíhacím letadlem RAF. Byl používán i jako
palubní (startoval z letadlové lodě) nebo průzkumné letadlo. Jeho konstrukční řešení bylo natolik úspěšné, že
nové verze vznikaly i po ukončení války.
Legenda Spitfirea se začala už během bitvy o Británii,
i když tehdy na něm bojovalo jen 19 ze 71 stíhacích perutí.
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LETADLA LUFTWAFFE
Messerschmitt BF-09 E
Základní stíhací letadlo Lufwaffe do roku 1941. Rychlý
a obratný, v rukou i méně zkušeného pilota byl impozantní zbraní. Během bitvy o Británii se ale projevily
jeho největší nedostatky, tzn. malý dolet a u dřívějších
verzí je to pak slabé vyzbrojení a nedostatečné obrnění
kokpitu pilota. Tato letadla mohla zůstat v anglickém
vzdušném prostoru nejdéle půl hodiny, co ofenzívu Luftwaffe značně omezovalo.

Heinkel HE- H
Téměř po celou dobu války základní bombardér Lufwaffe. Vzhledem k charakteristickým širokým křídlům
si vysloužil přezdívku „létající lopata”. Podle v 30. letech
převládající doktríny byl projektován jako rychlé letadlo, které v případě nebezpečí mohlo účinně uniknout nepřátelským stíhacím letadlům. Vznikl z návrhu na
osobní letadlo, jehož plány byly velice rychle změněny na bombardér. Nicméně v konfrontaci s moderními
stíhacími letadly typu Spitfire nebo Hurricane je šance
na útěk byla téměř mizivá; piloty v této situaci zachraňovala jedině silná konstrukce, která
odolávala i velice těžkým poškozením, přízemní let (let téměř nad povrchem země) nebo
únik do mraků.

Ve hře „303” se setkáváme jenom s některými základními letadly, které měly k dispozici obě
válčící strany. RAF používal i dvoumístná stíhací letadla Boulton Paul Defiant a Bristol Beaufighter, dvojplošníky Gloster Gladiator a bombardéry Fairey Battle, Bristol Blenheim nebo Vickers
Wellington. Pod praporem Luftwaffe létaly rovněž těžké stíhací stroje Messerschmitt Bf-110,
bombardéry Junkers Ju-87 (slavný „stukas”), Ju-88 a Dornier Do-17.
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SROVNÁNÍ LETADEL
Vyzbrojeni

Maximálni rychlost
529 km/h

8 kulometů 7,69 mm

Hurricane Mk. I

572 km/h

8 kulometů 7,69 mm

Spitfire Mk. I

560 km/h
Bf-109 E

nebo
2 kulomety 7,92 mm
4 kulomety
a 2 malorážní děla
7,92 mm
20 mm

BITVA V ČÍSLECH*
RAF

Luftwaffe
Výchozí stav (červenec 1940)

Počet vyrobených letadel (červenec–říjen 1940)

Ztráty (červenec–říjen 1940)

* Vzhledem k obtížím spojenými s verifikací vojenských statistik jsou zde uvedeny pouze orientační údaje. Jedna podoba symbolizuje 100 letadel. Ve srovnání jsou zohledněny všechny typy letadel, které byly do bitvy zapojeny.
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Děkujeme všem, kteří přispěli ke vzniku této hry, zvláště pak:
– Za zpřístupnění modelů letadel – Wojtěchovi a Kristiánovi Szczepańským (Hurricane),
Zbigněwu Sochajowi (Spitfire), Dariuši Tymińskému (Messerschmitt) a Petru Ostaszewskému (Heinkel).
– Za pomoc při zpracování návodu ke hře – Lukáši Zielińskému a Kateřině Cegiel, Bogdanu Jakubkowi, Dominice Krzykowské, Agátě Madaj, Lukáši Madajowi, Krištofu
Rudzińskému, Kamile Sachnowské, Andrzeji Zawistowskému a účastníkům fóra gryplanszowe.pl a gamesfanatic.pl (zephyr, jarzynek a jiní).
– Za testování hry – zaměstnancům Odboru veřejného vzdělávání ÚPN a jejich dětem,
testovací skupině z kavárny Monsoon: Jaroslawu Basałydze, Patriku Blokowi, Robertu
Buciakowi, Witoldu Janikowi, Filipu Miłuńskému a Krištofu Bińkowskému, Agátě Madaj, Lukáši Madajowi, Pawlu Myszakowi a Adrianu Rynkowskému.
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