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1 Heinz RÓkker byl .iedním
, z nejúspěšně.|ších nočních
i stíhačů Luftrvaffe, který na-

i konec v jejich pomyslném
: žebř'íčku obsadil úctyhod-

nou šestou příčku. Na první
pohled nenápadný pilot zís-
kal své první bojové zkuše-

exceloval rol'něž v řadách NJG 2 u obraně říše. Ale to uŽ hodně předbí-
háme. Vezměrne to tedy pěkně popořádku.

Heinz RÓkker se narodil 20.Ííjna l920 v oldenburgu. Jeho dětství se
nikterak nelišilo od ostatních německých dětí. V rodném městě absolvo-
val základní školu a vystudoval gymnasium. o jeho kariéře vojenského
pilota rozhodla zřejmě náhoda. V r'oce l938 přistála na malém oldenburg-
ském letišti v rámci předváděcího turné nejmodernější letadla nově budo_
vané Luftwaffe. I po letech Rókker vzpomírrá, jaký dojem na něj udělaly
stroje jako Messerschmitt Bf l09 nebo ,,Létající tuŽka" Dornier'Do l7.
Pevně rozhodnut zahájil ve svých devatenácti letech vojenskou kariéru
a dobrovolrrě vstoupil do armády.

Nejprve na konci roku l939 narukoval k základnímu výcviku k Flieger
Ausbildungs Regimentu 22 v Giistrow. Chtěl se přihlásit k pilotnímu vý-
cviku, ale pilotní školy byly přeplněné. Chtěl však létat _ tak
tedy alespoň jako palubní radista. Dne 6. bÍezna l940 byl
přeložen k 20./Luftgau-Nachrichten-Regimentu 6 a 8. dubna
pak ke 4. Ausbildungskompanie der Luft-Nachrichtenschule 4
do Českých Budějovic. Jeho přání se však nakonec vyplnilo
a 4. července l940 byl převelen na základnu Berlin-Gator,v
k LKs 2 (Luftkriegsschule 2 _ obdoba A/B Schule) k pilotní
mu výcviku. odtud 20. bÍezna 1941 pokračoval k FFs (C) l 6
na základrru Burg u Magdeburgu. U této jednotky se poprvé
setkal s dvoumotorovým letounem Junkers Ju 88, tedy ty_

pem, který jej následně prováze| prakticky po celou válku.
Po ukončení výcviku pilotáže vícernotorových letadel byl
oberfáhnrich Rókker' přeložen na letiště Belgrad-Semlin,
kde l5. srpna l941 nastoupil k Blindflugschule 5 (škola létá-
ní bez vidu). Zde probíhal výcvik létání v noci a za sníŽené
viditelnosti podle př'ístrojů. Na základně se nacházely i další
vícemotorové stroje Luftlvaffe jako například He l l 1,

Ju 52l3m a Do l7' Jednalo se vlastně jen o jednoměsíční vý-
cvik a zřejmě zde přišlo Rókkerovo rozhodnutí věnovat se
kariéře nočního stíhače. Setkal se zde také se dvěma letci.
kteří se na dlouhou dobu stali jeho nerozlučnými druhy
ve zbrani. Jedním z nich byl Carlos Nugent (Rókkerův radis-
ta a operátor radaru), druhým pak Georg Frieben (palubní
mechanik). Dne 15. záÍí 194l pak nastoupil k dalšímu výcvi'
ku u 4. staffel Nachtjagdschule na základně Neubiberg jižrrě
od Mrrichova. Společně s jinými žáky postupně létal na jed-
nomotorových typech Arado Ar 66, Gotha Go 145' Heinkel
He 5 | nebo Arado Ar 96. Zhrlba po čtyřech měsících pokra-
čoval výcvikem na vícemotorových typech Focke-Wulf

F."v 58 a hlavně dvoumotolovém Messerschmittu Bf l l0. U této školní
jednotky se však prakticky vůbec nelétalo na Junkersu Ju 88, coŽ by ná-
sledně bylo pro Rókkera jistě užitečnější. Na konci dlhna 1942, už v dťr-

stojnické hodnosti Leutnant, kompletní pilotní výcvik nočního stíhače
úspěšně zakončil. A že to neby|o jedrroduché, potvrzuje i skutečnost, Že

na první řádnou dovolenou nastoupil až v dubnu 1942.
Mezitím 6. prosince 1941 zača| přesun I' Gruppe NJG 2 do oblasti Stře-

dozemního moře. Na tornto bojišti panoval naprosto zoufalý rredostatek
nočních stíhaček, které by dokáza|y alespoň částečně zmírnit aktivitu
bombardovacího letectva RAF, přesunuvšího svou činnost na noc. Před-
chozí osmirněsíční působení osamělé l' Staffel NJG 3 s jejíni Bf ll0
V této oblasti nepřineslo očekávané výsledky. V říjnu l94l musela být
tato Zdecimovaná jednotka stažena zpět do Evropy. Proto padlo rozhod-
nutí přesunout na Sicílii celou Gruppe (v tomto případě měla I. Gruppe
NJG 2 výjimečně přidělenu i 4. Staffel, která jinak bývala součástí
II. Gruppe).

Původní nadšení a radost, kterou sdílel per'sonál jednotky při opouštění
zasnéžené základny Gilze-Rijen v Nizozemí, vystřídalo v Itálii rychlé
procitnutí. Počasí sice bylo znatelně příznivější než v Nizozemí, ale ně-
kdy aŽ příliš žhavé slunce nedovolovalojakoukoliv činnost. K tomu všu-
depřítomný zmatek' prostě nic pro k poř'ádku vycvičené příslušníky ně-
mecké ar'mády.

Nastala tvrdá realita afrického bojiště. Více než noční stíhání zaměs!

Zýínavý pohled na příď stíhací verze Ju 88 C od I./NJG 7. Zobrazený Stroj názorně ukazLrje. jaký
hybrid mťrŽe vzniknout v podmírrkách odloučeného bojiště a nedostatku náhr'adníclr dílů. Podle
motorů se jedná o verzi Ju 88 C-2 nebo C-4. Výzbroj v přídi (3 x kulomet MG 17 + l x kanon
MG l51/20 ráŽe20mn) naznačttje vetziC-2. Ta však většinou neměla v podtrupové vaně Žádné

zbrarrě. Snírnek však dokládá pi'ítornnost nrininrálně jednoho (pravděpodobně ale dvou) kanonťr

MG/FF ráže 20 mm, což je verze Ju 88 C-4. A na závěr' kabina. Ta pŤedstavuje v přední části pro-

vedení pro Ju 88 C_4' ale v zadní části jsou patrné bor.rle typické pro irrstalaci dvou pohyblivých
kulonetů MG 8 l J ráŽe '7 ,92mn, nejčastěji pouŽívané u verze Ju 88 A-4 nebo C-6.
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návala osádky I./NJG 2 ,,práce vše-
ho drulrr"r". To znamerrá, že téměř po-
Iovinu úkolů' které těŽké stíhací Jun-
kersy plnily. tvoř'ila výpornoc tam'
kde bylo Zl'ovna tř€ba. Doprovody
konvojů, bornbardováIrí vybraných
cílťr. průzkLrm nebo i denní stílrání.
Prostě cokoliv' jen ne noční lov.
I běhern denních letů Však někteří
piloti této jednotky zaznametlali oje_
dinělé úspěchy. Mnohc|y i nad vý_
konnějšírni jednomotorovýrni Hurri_
cany nebo rychlejšírni dvoumotoro_
výtni Beaufightery. S prvníIni úspě_
chy ale přišly i první ztráty' Naštěstí
se jednalo Irlavrrě o škody na techni_
ce a většina |etcťr se po haváriích
brzy vrálila k operační činnosti' o to
více pr'áce však měl technický perso_
nál, který musel udržovat nevelkot-t
skr-rpinu letadel v provozu. Mnohdy
jen za cenu kanibalizace a čtyřiadva-
cetihodinového nasazení rnecharriků
rnohly dalšího dne vzlétnout alespoň
některé ze strojů jednotky. Nepřízni-
vý vliv na útvar' rnělo také jeho roz-
dělení na více základen. Důvodern
byl co nrožná největší operační rádi-
us útvaru. Počátkerl roku 1942 se

proto l. Staffel přesunula na základ-
llu Kalamaki nedaleko Athén
a 2. Staťfel na libyjské letiště Beng-
hazi. Na zák]adně Catarria tak prak-
ticky zůstala por.rze 3. Staffel' Něja-
kou clobu stejné letiště sdílela
i 4. Staffel, ale jejích šest Junkersťr
Ju 88 C operovalo jen nad Maltou
a okolírn. Už koncern února však
byla ocleslána zpět do Nizozemí. kde
se stala součástí II' Gruppe. Do kon_
ce roku 1942 jednotlivé Staffel po_

stupně vystřídaly další letiště jako
Iraklion, Kastelli. Derna a El Quasa-
ba.

Počet zničených a boje neschop-
ných letadel byl tak vysoký . Že z vý-
robrrích linek nestačily př'iclrázet
nové stíhačky Junkers JLr 88 C-2
a C-4. Proto byl na konci března stav
doplněn ll letouny Junkers
Ju 88 A-4 _ standardtrírni bornbarclé-
ry LLrftrvaÍÍ'e. To sarnozře.jmě vyvo_

Dva sníIrrky lravárie Junkerstr Ju 88 A-4ltrop pravděpodobně W.Nr. 5664. osáclka Hptm. Eduarda Jakoba s tlím nouzově
přistála na zákIaclně Catania na Sicíl i i v červntt l 942. Skupi na nleclraniků je zaclrycena v okarnŽikLr. kdy z trupu poškozeného
Junkersu vytalrLlj í záchranný naftrkovací č lun. V období ocl dubna do čet'vence l 942 používala I./NJG 2 z clůvodu ltedostatku
stíhacích verzí Ju 88 C přibližně l l klasickýclr bonrbaI'dér'fl Ju 88 A-4. které byly pro nočrrí akce upraveny jen př'estříkáníln
černou baLvott RLM 22 na všech plochách. Doplněny byly nové kódy na tl'trpu a Enslandblitz pod kabirrou. V zalrlaniční
literatuře bývá tento letoun často přiřazován Heirrzi Rókkerovi. ale podlejeho letové knilry a vzpomírek samotného RÓkkera
s tílnto strojel]l nikdy nelétal. Na 1bto-srafiích je krásrrě vidět. jak nový čer'ný nástřik na motolové gorrdole i křídle popraskal.
o tento jev se bezesporu postaralo Žhavé africké slttnce a moŽná i příliš silná Vrstva barvv. Vširr-rněte si také dřevěných
vrtulových listů.

lalo u jednotky vltlu nevole a rozhoř'čení. ,,Nejsnte přece židttí bonillar-
tlu'ací piloti!" r'ozčilovaly se osádky' Tyto bonrbarclovací stroje se nako-
nec využívaly Zejména k přeškolovaní nových osádek. které přictrázely
z Naclrtjagdscltulen. kde výcvik probíhal převážně na Messerschrnittecl-t
Bf l l0 různých verzí. Jen výjirnečně prováděly bor-tlbardovací JLr 88 A_4
rr'ršivé pr"rrnové úrtoky na pozice nepřítele' a to hlavně v pozdtrích večer-
ních hodinírch nebo velrni brzy ráno. I tak docháze]o k častýn rrehodárn
a běhern dvou rlěsícťr jejich počet klesl térněř' rra polovitru. Situace se tro-
chu zlepšila teprve po l9. dLrbnLr. kdy k jednotce přišly nové Jutrkersy
Ju 88 C-6 se silnějšírni llotory. Zatírn sice ještě bez radartt FuG 2o2, a]e

i tak byla sitltace zase o něco příznivější.

Dne 6. května l 942 přilétla do Catanie skupinka novýclr letounů i s čer-
stvýrni osádkami. Minro například esa Hptln' Bertholda Neye nastoupil
k l. Staffel NJG 2 imladičký' čerstvě vyškolený Lt. Heinz Rókker'
Po krátké aklirnatizaci zde zača| podnikat Samostatné cvičné lety na Jun-
kersr"r Ju 88. Důležité bylo rychle vstřebat do podvědonrí zvláštnosti létá-
ní ve Sti'edornoř'í. K tornu se výborně hodily právě nepříliš oblíbené ..os_

lnaosmdesátky" Verze A-4. Velitel I./NJG 2 Hptrn. RLrdolf Jurrg poŽado-
val' aby každá nová osádka nejprve provedla osln nočních startťr. Nová
osádka ve složení Rókker' Nugent a Frieben zvlád|a tento požadavek
snadno a rychle a tak rrrolrla korrečrrě podniknou první satrrostatný bojový
Iet. Heinz Rókker na rrěj vzpomírrá takto:



Zajišt'ování lodního konvoje
Nttsa3ní proti Maltě skončilo v tlobě, ft6\, jsnle na-

stoupili k jednotce. Malta bl,la silně poškozena intenaiv-
níni bontbarclovacínti ntile^, provóclěnini přetlevším
Lehrgesclnuatler l a protileteckti obrcuru b:,la velni sla-
bti. Pltitlol'alo se obsa:ení Mal|,, ,,1u ,rurrrrré síll, dislo-
koy,ané ve Střeclontoří rtebvh pro |\:lod'oťlcí operaci
tlost siltlé. Běltent krcítké dob\'b\:l 1,j61p ostrol,opět bo.je-

sclnpni a Angličané jej přebutlovali do podobl' ,,leta-
tllol,é lodě". Síla anglickélto letec^,tt na Maltě nakonec
boje o severní AJt'iku spoluro:ltotlla.

Dne 20- běnla ]942 jsent v:létl :Catanie na Ju 88 C-4
4 se svou osódkou Carlos Nugent a Georg Frieben jsent
poclnikl SvťÚ první ,,bojový let''. kt takol,ý let se pol,a"-o-

vttla všec'luru nasaaení, u nicltž se počítalo s ntožnýnt stře-
tent s nepřítelenl. Našínt tíkolem byla ocllrana kontoje
přivtižejícílto 1ísoblt pro Afi'ikakorps .. Itólie clo severní
AJiib, proti ponorktitlt ú torpédovýnx letountim.

Poloha konvoje nánt bvla sdělena před letent. Kur-;
jsnte si nutseli yv,počítctt sanú. Jeliko'-l,tonúo ročnínl ob-
dobí panovalo ve Středontoří pl"ctktick:, stdlé slunečné
počasí s clobrou dohleclrtostí, konvoj jstne be-' problénui
nale:li v usi l00krtt v:drilettosri.

Letělí jsme ve výšce ] 000nl, abychont:ískali dobrý
přehlecl o sitttctci' Konvoj se sklódal:e 3 Íransportníclt
lodí a 3 torpédoborcti. Plul tlibím neobtěžovťÍtt s\,ýllt kuraem.

Jelikož.jsnte nuselí 7tisÍat u kotlvoje asi 2 ltoditly, v-l:užil jsem rento čas
k totlltt, abvc|t Nugenta a Friebena aasvětil clo tajů létfutí s Ju 88' Po teo-
retickém úvodu noltli 7cajntout tltísto ltct pilotnínt sedatlle a pokusit se
udržet výšku i kur: a také provést itttáčku. V případě vyřa.ení pilotl .ra-
l'těnínl nebo snrtí nxoltlo být pro ostitlku žil,otltě tltiležité, ctby teúé její -b,--

lí členové letottn natolik clobře ovládali, abl .jej ntohli clotállt'tottt nacl pev-
ninu nebo nějak,< ostrov a tant seskočit na pacltícíclt' Tctkol,é přípctd), bylo
llLttllé běltenl vdl k-,- předpokládat.

Během jednoho dtilkovélto tločttího stíluiní byl oblt. Bohn sntrtelně
:rculěn běltent sottboje s Wllitleyent. Jetlen :e :být,ctjících členů osátlk\,
doletěl s Ju 88 : Atlglie :ptitkl, nacl pevninu a oblt. Boltn byl s vl'taženýnl
padtíkem svržen:Ju 88. Poté se polttocí paclákti:achránila osóelka. Ju le-
těl be: ostitlkl, až do blí:kosti Milóna, kcle se :řítil.

Po dvoLt lloditldcll jsme blli v-,-střítláni .jitlou osdclkou a be: problénti
jsnte přísttíli v Catanii'

Start v Catanii s Jtt 88 C-4 (R4 + CH) ve 13.35 _ přistóní v Catanii
v 17.10.

Dne 22. květtra se l. staffel př€sunula na základnu Kastelli na Krétě.
Během zbytku května a prvních tří týdnů června provedla Rókkerova osád-
ka celkem třicet letů převážně s Ju 88 C-4' Zajímavé 1e, že k tomu použila
letouny obou staffel, které byly na letišti Kastelli k dispozici. Takže se
v Rókkerově letovém deníku objevily stroje s volacími znaky R4 + CH. LK
anebo FH' Prostě létalo se na všem, co bylo právě k dispozici.

Lodní konvoj se zásobami na cestě do Afl'iky. Snírnek si Heinz Rókker pořídil pravděpodob-
ně na svérrr prvnínr bojovénr letu. kdyŽ tento konvoj doprovázel.

Vlevo: Fhj. Fw. Carlos Nugent _ po celou válku Bordfunker (BÍ) v osádce Heirrze Rókkera
Uťfz. Fritz Wefelmeier _ v pozdějším období Beobachter (Bo) v Rókkerově osádce.

Vpravo:

Můj první sestřel
Dne 20. června časně rtíno jsenl jako příslušllík 1. Stt.fÍel letěl se svott

osticlkoLt jako pasažér v Ju 88 C-6 s ostídkoLt Ftv. Riegera : Kastelli
clo Catanie, clb\lg|1 1rm yy,:,vedl nový Jtt 88 C-ó. Ten byl nalolett poštott
a bednani s pivem pro kruttu'ádl, v Kastelli. Trval .jsen ale na toru, ab.,l

b1ll1l :braně bojescllopllé. Také oblt. HiJ3bach a Fw. Rieger přev:ali nové
Ju 88 C-6.

Ke :ptitečnímlt letu sntěrenl na Kastelli jsnte odstartovttli Se třenli leta-
dh,. oblt' HiJ3bacll přel,:al velení, Fy,- Rieger a jci jsnle se přípojili. Letě-
li.jsnrc ve týšce asi ] 000m'

Po ptillloclittě letu jsent pod sebou ut,iclěl ctsi ]5 letadel letících ní:ko
nacl hlarlinou ntoře a křížícíclt ncíš kur::.pral,a doleya. Jelikožale HiJ3bach
stále clržel svtij kur:, tlonuil,ttl jsent se, "*e.je itlentifkol,til jakl něntecká le-
tctdla. o několik ninut po:clějí :'křížila ndš kur:' dvojice letaclel --.jiltu na se-
l,er. Nyní se HiJ3bttch otočil snňrent k nint. Podle kokarcl na křídlech.jsnte
roapo:rtctli, že se jedncí o anglické clvottnntorové torpédové letoutt\,, které
okcutllitě po našent spatření otlltoclih,torpéclct' Pro nĚ to bvl pn,ní kontakt
s nepřútelsklnl letadlent. Anglické ttrušinl, se ro:clělily a pokttsil:, se unik-
ttottt sntěrent na MaltLt. HiJ3bttcll pronťíslecloval jeden stroj,:atílllco Rie7er
a 'jó.jsme se vrhli na clruhélto nepřítele. Ale brl, jsent :tistal se sví'm pro-
tivníkent sán. Jak se po:ději ukd:alo' nebvl1- :braně HiJ|baclta a Riegera

1lt'ovo1usclloptlé '

Po několika netíspěšnÝc'lt útocích shora na anglické letercllo, jsent po-
kctždé při stoupavém letu schytal clo svého krástlélto tlového Jtt 88 C-ó ttě-
kolik :tisalui : dvojkulontettt zadního střelce. Zasalena bvla i ntoje palub-

ní vi:broj, takle jsenl n1ohl Střílet jelt z kulometti. Jelikož nú stře-
\, pokaž'dé dopadly ia nepřítelenl do vocly, pokusil jsem se o po-
slední útok. Nctlétl jsem k protivníkovi blíže a prtivě ve clwíli, ktl1l
jsent clltěl :antířit kttlometll, Angličan v ní:kém letu škrtl levýnt
nlotorenl o lllaclinu, aníž' by,ch rystřelil.

Letadlo se ještě jeelnott v1teslo ct pctk nasadilo k tíspěšnéntu
přistání na hlatlinu. Viclěli jsnte, jak tři členové osticlky' nastoupi-
li do nafukovacíllo člutlu' Br:'v poté stroj :nli.el pod ltladínou.
Několikrtít jsetn ještě :akroužil kolem čluttu. Ntihle .jsenl s leknu-
tím :jistil, že nlé benzinové ttticlrže jsou próilné. Zihy.jsnte si ale
uvědomi li, že .j snle bě he nl p rot'ttis l etlovútlí 7.aponmě l i přeče rpat
pctlit,o i kříclelních clo hlctvttích ntidrž.í.

Můj radista navtiial lontakt s rttilltořttí :ticltrulnott služboLt
v Taornině a necllctl :anlěřit naši pololtu, abl,cltoru anglické
osáclce posk1-tli ntoilost -<tichrtuu. Poté .jsnle pokračovali v na-
šenl letu ve sntěru na Krétu. Byla-li osádka aaclxráněln, jsnrc se

ne elo zv ě d ě l i. D l o u hý nl p ronti s l e d ov tit't ítll j s nte s e v šak o dc hý l i l i
. kur:u ct nakonec'jsnle přistdli na letišti Kctlcunaki v Aténóch. Je-
clen pro.jektil ndm však prostřelil páku přťpusti nrctoru, tlkže
jsen nenlolll jeelen ntotor při přistťillí otlstctvit. Teprve, kdl'ž.jsent
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l'l'pttttl :'upalol'tíní, ntoltl .jsettt kottačttě 1t při.suil'ttt'í t!rtilttltt let(t(llo 7(|-
.stttl'it. V nušettt strcji 'j'stnc ttttpoč'ítttli 25 :tisultů. Dvě ktllil':'as(thh.i pa-
liyolunr ntít!rž'. Žút!nÝ bcn:'in ttle ncl'l.lel;l, ttaboÍ' ttútlrž'c bl.ll.olxt!atl. l;tttt-
č tt ketn, ktc rÝ průstřc ly tttě.s' tt i l.

Start v 16.20 v Catanii s Jtt 88 C-6 (R4 + PL) _ přistťtttí v Kakunaki
v I9.45. Sestí'el v ]7.20.

Po týttúttě ptikv příptt.sti l, lutngtirtt .jstna ncis!atltt'jít.ílto tllte ot!letěli
tto Ka:;talli. Po při.sttíttí v Kustelli ''učuh,pttlivol'é tttítlržc opět prosuko-
t'ttt. Ktututrrídi.tc t''íz/i více :a.júnuli o poštu u bct!ttl' s pit,cttt, ttež' o tttlše
prl'ttí vítě;'sh,í.

Sestř'elenýrrl blitskýnl letotttretn byl Beaufort Mk.lIA 2l7. sqLracll.ony
RAF (DD959. volací píslr-reno Q). osádka včetně velitele F/o Fr.anka
Minstera sestřel přeŽila téměř bez úrlrony a byla později vyzveclnuta
z tlirrghy a tlopravclra na pevrrirru.

Tírrrto sestře|erl to všechno teprve Začalo. Dne 23. června přichází clal-
ší př'esLrn a l. StaÍŤel se vrací na základnr.r Catania. Po dvou clneclr relativ-
nílro kIidLr následoval 25. června pokyn k přelettr na aÍr-ický kontinent.
konkrétně na základrrrr Derna. Válka je válka. takže clvě lrocliny před půl-
nocí r"rseclI RÓkker Se sVoLl osáclkou do připr.aveného Ju 88 C-6 s voIacírrr
ztrakeIrr R4 + CH' aby vzlétli k volnémtt nočníIrrtl lovtt nad pLlstinu. Zhrll-
ba hoclinu a půl po star'tr"r př'ecl sebou Rókker spatř-il siluetLr letounu. v níž
po přiblížení r'ozpoznal bornbardovací Vickers Wellin_gton. Nastalo klič-
kování a urpr-rtné nranévrování' Po několikerém útokr-r na palubě Wellin_l-
tonLr vzplál poŽár.Zce\a oclrr'ornený bombarclér začal prr-rdce klesat a na-
konec zrnizel ve trně. Mohlo by se jednat o Wellin-gton Mk.IC 70. squad-
rony RAF (DV_564' volací písnleno L). který odstal.toval kr.átce přecl c1va-

ac1vacátou hodinou z letiště LG l04 s cíleIl bornbardovat cíle v oblasti
Marsa Matrr"rk a Sidi Barani a zpátky se jiŽ nevrátiI. A právě jihozápaclně
od Miirsa Matruk ve 23.45 lrlásil Rókker svťrj první rroční sestřel. WeI-
Iington DV564 Iravaroval nedaleko osvětlené přistávací clrálry letiště
Mar'sa Matrlrk. Jeden ze členů osádky zahyrrul. dva další byli zraněni.
Zbytek osádky pravclěpodobně zajat.

Ale noc ještě nekončila. Několik tlinut po pťrlnoci vystopoval další Wel-
lington. Scénářjako by se opakoval. Devět minut po půlnoci hořící britský
borl'rbardér'padal k zenri. Terrtokráte se lnohlo jednat o Vicker.s Wellin-eton
Mk.IC patřící 37. squadroně RAF (DV522), který po napadení nočriírn stí
hačetn nouzově přistál asi 40 km jihozápadně od Marsa Matruk. Před norr-
zovýnl přistánínr část osádky Wellingtonu opustila letoulr lra padácích. Je-
den z členů osáclky zahynul. dva byli zraněni. Zbylýt"l'l letcůnl se po tříhocli-

lrovétl-t nočnítrl poclrodr-r pouští poclařilo dostat na br.itskclr-r str.anu bojove3 li-
nie. kcle byli objeveni a zachráněni llotorizovanolr hlíclkotr.

Přistání na břicho v poušti po mém 4. sestřelu
Dtte 28. čarvut.jsne opět srurtovtt!i a' Derny k nočnÚntt stíhtu,ínttt lettt

tltl oktllí Marstt Matntk' kte rÝ bl.! lne:'itítll obsu:'ctt něntcckÝttti .jctlttrLtktt-
ttti. Již:, vcll;é ckilir jsttte opět ro:'a3ttt!i ost'ětlol.utí 1ltttttl.Angličttttti, kta-
ří bcltttbarclol'ttli ttúš př'íxtn' Bl'!a.jasnti tněsíčttí noc.. Asi 1xl dl'ott ltot!i-
ntíclt lctu 'jstne tlostihli pruhtt osvět!ot'ctcíclt pun- Ve 23'58.jsme ob.jevili
Wellittgtott' okanř'itě 'jsetlt .je.j ttuputll rltíykou :.e:.c!oltt a'aalrcltt. Pnn,ý tntl-
Íor -1rc\al hriat' Po:.ti.sctlttt tttoÍout Wellittgtolt tttíltlc t,c!ni :'potttttli! tt pi-
lot stro'j silně potlat\il. okatnž'itějsen přiškrtil s|é l:lotor\., abl'th:ťt.yÍttl
3 Wellittgtottettt tt tttoltl prol.ést.srťrj tlt.uhý útok' Mo.ja n<'hlost bl.ltt ula
tak velkú, ž'e.jsettt letěl s usi 200tnetnt,ýtn otlsttrpem ťe ste.jlté yýšt'e l'lel,o
tadIe Wellittgtotttt. V télnže oktntž'iku .jstne ttvit!ěli úst'ot'é :tíb!askl, :'e
:'l.lrattí:.atlttího střelCe a zr.r/r'šc/l :tÍsulty r!o našaln letat!lu. Jedtttt stře!tt
.'e roa'tříštilu y nuší kttbittě v tnístě ttlož.aní:'bruttí. Střcpitttt tttě alrstíltltt
tttttl pruvé ol;o a clo pntvéln ruiltalle. Mťtj rut!istu Cttrlos tlostttl .ýtř-apiiltt
tlo ttolty. Proncísletlol.cittí.jsan však ttel,3la!. Přittlttt 'jsntc klcsuli stťile t.ít'a
k:.ettti, tttt níž'.jsent tttoltl ye světle měsíce jasně roa'c:'ttttt vo:idltt. Ptl něko
lika steclt nrctreclt Wellingtolt ttott1'ol,ě při.sttíl. Zvat!! .j'scttt svťt.j stro.j opět
tut]nru, ubl'<'lt sc poohlétll po dulšín tíli. Mťtj ptllutlní tnaL'ltttnik tttě t,šak
tt1lo1orltil, ž'e teplota <'ltlu-ettí pruvélto ntotoru stti!c sttlttpti. Tts 1ttrntentt-
lo, žc c'hla:eltí bylo :'ctsažetto a.jti.jsatn nttrse l tettto ttlotlr |,\'Pllottt. Prot()-
ž'e by ntohl :uč'ít ltoř'at' Protožt to bt! mů.j prvttí polttts o let ntt.jctlan tno-
tlr, kott(a:Úrolvl .jsetn celott st,otr po1onlost ll(t tetto Pcško-'ettý ltlotot..

Kdtžse nti liotteč'ně poclttř'ilo ttastttl.it vrtuli do pruporrt tt tttotor tlt].yÍtt-

t'it, aur\ul ttúhle hořet i leyý notor. Tett 'j.s'ant běham syélttl soltstře(!ění
tru pravÝ ttttltor yůbec nehlíclal' okanř'itě .jsettt orlsÍul,il kohottt let,ého
tllltortt, kterí přerušil příl,od pu!iva. Tetl' bl.la ktlžt]tí rttt!tt t!ttthtí'

Měli 'jsltte tlyě tnožnosti, bud' vysltočit :' lttlšeho Jtt na \ttltitít'h, nebo
-'l'tížit ttoční přisttíní na břicho. Ro-'ltodl.jsettt sc prcl t!rtthou ttttlžlttlst' pnl-
ttl!'e .jsnte tněli vÝ,škt.jen 300 nrctrů a be: yýknu ntotorůjstne sc telni
rychle blížili k 3ni' Upo1ot'ttil .jsetn Friebettct u Nugettct, abl'se př-ipru-
vili k přisttiní ltct břicln. Blížili.jstne se k povrt'htt pottště' lcarí'bl.t tlíl;y
tně s íč n ú tt t t sY i tlt'j i ž' dř 

^,e 
ro:a :nat e l ný.

Protož.e se ltořící tnotot' stdle.ještě protčičel, tlnlt! .jsent t,l,sunotÍ přistti-
vctcí klapliv, abyclt snížil přisttivací n.c'ltlost. Krdtce přat! doptttlent .jsent
dal pove l k oclho:ení hontí čcísti kabinl.' Nu přistc'iní.jsem t'štll; nusacli!
příliš br:s'ct ttttru1il jsettt t|o a'etttě ostrttltoLt.



Moltutttě fu 3tpruskalo a kabitta se :'aPll1ilu :'l'ířctlýtll
prut'hettt, 0le pak stro.j lež'cl tru břicltu ú a,tt.lta|il sť.

Rlc'ltla 'jsltta oPlIStili larcrcllo. Prachettt sc ttltttsil i po|ár
lcl'élto tttororu.

Měli .jsttte .štěstí y neštěstí. Místo přisttittí bylo tétttěř

típlttě rovné, takž.e ntíš Jtt 88 tétttěr ne byl poško;an. Chv'
lřla pott:'c horní čc'ist kctbiny u ttruž'etttt byla břišttí
t'und.

Poté <'o 'jsttte si ttul':ti'jettt poblahopřúli k trušattttt přc'-

ž'i tí, p ro lt l é tl I i j s ltl e tl n to r\' ])() :.ti su :'íc lt. P ruvtl ě potl t l b tt ě

llyl y obott ltttúoraclt a'ttsttž'ctt cltlru!ít'í okrult.
V tltílce .jstttc .sltšeli dttttění děl tta .fiotttě' Po krrítké

cltl'íli sc a'e tlll\'|'\'nořilt ptlstttt'l'. o-'tutlo se :'volcíttí
,,lrutttl's tt1l'' (ruca v1ltůrtt).| Tattttl povcl .j.sttte přiro-'attč
tt7lslccltli' proto:'c knnttě tné pistolc .j.stttc ttclttěli židtté
:'llruttě, t'šcchttl' bvlv pcvně -.abutlovrítl y le uutlc. Rl'clt-
le se yšuk vl''ju.sttilo, ž'e n byli ttětttačtí vo.jrici. Kuttturútli

-' Al'rilu Korpsu núnt tlctli tlcltl' tttt 's1xtttí, btla totiž' ptil-
tttlc. Tuké byla ošetře na ttašc leltltti :'ruttěttí. Ulož'ili 'jstttc
se do.již, llkopanÝc'lt oliopti tt přil;rvli se rleltani, proto-
ž.a v pott.íti 'je l'tto<'i t'itelttě cltlatlno. Ktll'ž .se y ó ltotlitt
roa.atlniltl a clttěl .jsattt YSÍdt, ob.ieIil .jscttt ttct syé dccc
škorpiótta ' Protož'a .jsattt přetttíttt .ja.ště ttikdl' škorpititttt

SníIrlky' z př'ístavu Tobr'uk. kcle se personál I./NJG 2 nalocl'Lrjr- clo tetirjícíhtl člLrntr BV 222 Wikin-g

X4 + EH pro oclsun z Afriky.

ttayitlěl, po:'orně 'jsent.je.j slacloval' I ktyž sa o.jalto ttahc:pcčttosti vl'pt'ti-
věll' hororol'tl ltistorky, vrcitil .jsettt ntu 'jelto syollotlu.

Btlo pro tttě těž'ké otllottč'it sc otl svélto letadla, ktcré trís tloptlstttl Íuk

'spolaltlivě tlo1lroyti:'elo. Měl'jse ttt 0:'do kott(c vcílkl'<'itlil'ott l'u:.'btt k letu-
dltt' které.jsattt pilotoval, proto!'e o'scirlka u letacllo - to bvlu.jetlttottt, t' ttí!'

.j'vtte blli ttttt'-'ti'iettt .sl'á:itti l'e -'tlartt i :kí:'e.

Start s R4 + GK v EI Quasaba ve 2I.40 - ttouzové přistúttí v poušti
v 00.10. Sestř'el ve 23.58.

Zpátky k útvaru
Nr'lr1 Ď.r'1 nušínt ltluyttíttt problétttcttt tttíyrut k útlutru do Dcrttt' Vl.jtici

ntis Kiibe llvttgatrcnt tlol'e:'li ttu silttit'i Viu Balbiu. Zttstttl'ili .jstlrc prti-'tlttý
otat,řaný tttiklutl'tík u nttstoupili na liorbu. Jcli .jsne ší!enou 'jí:'t!ou (při-
čctttž'.istttc bl'li pořútlně ro:'Íre sctli) sttřratn tta Tobrttk' kattt.jsltta sa 7l ttě-

kolikt ltotlittá<'lt konečttě dostuli.
Byl už' t\us, ctbycltottt se ltltisili tt st'ého útvartt' Slttž.cbttu Wa]trlttucltttt

ttíttt:'a'ji.stila 'spo.jcttí' U ltu'íelto tín'artt btli vclttti potěšeni, ž.e.jstttc přistt'i-
ttí přaž,ili a tloktlttca do.ytíltli 4. sastřaltt. Hlrišattí o trušatn poltřcšrlvdttí.již'
otlašlo do Cututtia u tnoltlo bÝt ještě t'čtl's :'ttstuyatto'

Kttttrurútli nti.s clttěli tltll'é:t uutettt. Jclil;ož' to ntoltlo trwÍ hoditty' šli

.j'vtrc tru pltiž', ttby'<'ltottt 'stttl'li praclt: r'cslt'. VTobrttktt tttíttt llyltl sděletttl,

ž'a si ttttižctttc oth'é:'t :'císobt : ul;ořistěttÝ'clt attglit'ltí'clt slilatlů potrulitt
tt a.tístlb. Ty ttltiž' putllv trcporttšetté do ttěttrct'kýclt rttkott. Při l'stttptt

tlo skkultt.jsnta nusali poclapsttt prohltíšení, !'e 'jstttc oprťivnětti přcv:ít po-
trul'ittl'pro l0 osob' Více.jstna nl\'tři ste'jItě ttel.sl'li .scltoptti ttttést' V prvé
řaclě 'jsntc ltletlali lton:.e rt'l u trubalili 'jc tlo rttksaků, ttabot' atle bylu i utt-
glickťi vÝstrr1j. Niktll ttaltpotttatttt tta po|'itak, kterÝ 'jsettt ptlt'it'ttl'ul při l'l'-
pt'ttjňovt'ittí placltoyky ullullusI!. Bl'a'r'.rc také ob'jevilo uuttl trušelul títl'tt-

rtt. Ka svýttt liuttturritlůtn v Dartň 'jsntc dtlra:'ili o ptilnoci u otlav;'dttli'jittt
část tttt.šiclt ,,ttklřistěnÝch" pklatlů. Po ltrtitként přivíttíttí u pklapúvtittí
ptl nutrctttltt 'jsttte úplně vlč'crputtí klcsli tttt ttu.filliovut'í tttutrut'e y nušit'lt
sturtaclt.

Rókkereln sesti'elený 1rr'otivník closecll neclaleko osac1y Anlriya. Šlo
o Wellin-qton Mk.IC ze l08. sc1r'raclr'ony RAF (Rl029). osádka S/Lclt'

Jacklina přeŽila nor.rzové přistání bez úlrony.
Běhelr-r prvníclr dvoLr týdnů července poclnikla Rókkerova osáclka ně-

kolik letťr na JLr 88 C-6 (R4 + EH)' ale jednalo se spíše o kLrr'ýrní lety

a přelety najiné základrly. BohLržel při jeclnonl takovérlt letir. dne l 5. čer-

Vellce. Se v Tobruku přistání příliš nepovedlo a s Ju 88 C-6 (R4 + EH.
W.Nr. 360247) sedl Rókker'na bř'iclro. Rozsah poškození JLrnke rsLr byI té-

nléí 45Cl,. Nikorrrr-r z osádky Se ovšem tentokráte nic nestalo. Zpět na zá-
kladnu lrakliorl se celá Rókkerova osáclka př'epravila na palubě tfallspoťt-
nílro Junkersu JLr 5213nr a převzalajeden z clalších stíhacích Junkersti'

Počet sestřelťr i ztrát I./NJG 2 se zvýšenorr aktivitorr Spojencťr rostl.
Dne 23. července přišel jeden z dalších pí'estrnťr. osrl osádek i s letotrny

ocllétlo na záklaclnu El QLrasaba' Situace v AÍiice Se plo Brity nettsti'tle

zhor'šovala a zejrrréna kolenl Tobrrrku Začalo být hodně cluslro. Dlre
28. čer'vetlce l942 patnáct lllinr'rt pí'ed devátorr večerní hodinor.r oclstarto-
val Rókker na Jtr 88 C-6 (R4 + EK) ptávě do oblasti tohoto přístavLl. aby
napacll britské borrrbarclér'y. kter'é toto n]ísto toLl clobotr velice rácly bom'
barclovaly. Ve 23.l0 pr1rvě Lr TobrLrkLr Rókker jednoho z útočníků sesti'e-

lil. Jeclnalo se o Wellington Mk.IC (HX364. volací písnleno K). který
ttot-tzově přistál 48 km jihovýchodně ocl TobrLrku a celá osítclka včetně ve-
litele Sgt H. R. Osbolna byla za.lata.

3. srpna l9zl2 nastal pí'esr"rn techniky i per'sonálu l./NJG 2 zpět clo Cata-
nie. Malou zajíllavostí je Íirkt. že tnitrro tt'atrsportrlích Jrr 52/3nl byl k to-
nrLrto účeItr pouŽit i šestinlotorový hyclroplán Blohll-Voss Bv 222
(X4 + EH). Př'esutrem do Catanie skončilo působení I./NJG 2 ve Střeclo-
nloří. Dne 27. sr'pna l9zl2 se útvar'vr'átil do Evropy. Novottzáklaclnou se

stal Melsbloek neclaleko Bmselu v Bel-gii.
Jaká byla bilance téměř r'očníIro pťrsobení jednotky na torltcl bojišti'} To

je otázka. na kterou asi nikdo nedokáže stopl'ocentně odpověclět. Něnrečtí
piloti nahlásili v období ocl 20. listopaclLr l94l clo 27. srpna l942 celkenl
4l sestřelů. Čtyři z nich si připsali na SVé konlo po pěti sestřelech. Jsclu to

Hptrrr. Hat'nlstor'ť. Hptrlr. Setnrau. obÍ\r'. Sorlrnler' a také Lt. Heinz
Rókker'. Tyto úspěchy byly Lr GrLrppe Vykoupeny ceIkovou ztrátou 55 let-
ců. z nichž 29 pacllo a 2(l zůstalo nezvěstných.

I./Njc 2 se ke Stř'edozell-rnúlltr nroř'i ještě na krátký čas vr'ilrtila. ale to trŽ

je jiná kapitola.
( Doktlttčettí pří.(tě )

Petr Tomančák
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