1. Karel Gedoš vykonal v letech 1936 – 1937 základní vojenskou službu
u 7. hraničářského praporu ve Frývaldově, dnes Jeseníku.
Kasárna v Jeseníku kdysi a v 21. století.

2. Karel Gedoš vykonal základní vojenskou službu u 7. hraničářského praporu.
Hraničářské jednotky byly elitou Československé armády. Vojáci před nástupem služby k těmto
jednotkám byli vybíráni a prověřováni z hlediska národnostní a státní spolehlivosti.
Rok 1938. Hlavní úkol hraničářských jednotek: obsadit
pohraničního opevnění a bojovat k ochraně státní hranice ČSR.

objekty

Prvním úkolem příslušníků praporu bylo hned po dokončení výstavby
jednotlivých objektů pohraničního pevnění tyto střežit před
sudetoněmeckými spoluobčany.
Prapor působil také jako součást systému SOS (Stráž obrany státu), který
se skládal z četnictva, policie, finanční stráže a armády. SOS od vzniku
v roce 1936 čím dál více bojovala s Freikorpsem, teroristickou
organizací tvořenou z dobrovolníků mezi sudetskými Němci.
Československá armáda měla 11 hraničářským praporů stálých
a 11 praporů se plánovalo vytvořit při mobilizaci.
Jeden prapor činil cca 1200 osob.
V Jeseníku byl dislokován 7. hraničářský prapor.
V době, kdy zde sloužil Karel Gedoš, velel praporu plukovník Matěj
Švarný.
Záležitost obsazení objektů pohraničního opevnění a vedení bojové
činnosti se týkala též jiného rodáka z Brníčka, generálmajora Karla
Lukase.

3. Karel Gedoš vykonal základní vojenskou službu u 7. hraničářského praporu.
Úkol hraničářských jednotek: obsadit objekty pohraničního opevnění a bojovat k ochraně státní hranice
Československé republiky. Objekty pohraničního opevnění.
Dělostřelecká tvrz

Těžké opevnění

Soubor několika staveb těžkého
opevnění.
Vchodový objekt, ze kterého se
vcházelo i vjíždělo do podzemí
a odtud do navazujících objektů
v okolí.
Vchodový objekt byl v týlu, mimo
předpokládanou bojovou linii.

Lehké opevnění

4. Karel Gedoš vykonal základní vojenskou službu u 7. hraničářského praporu
ve Frývaldově, dnes Jeseníku.
Velitelský sbor praporu s velitelem plukovníkem pěchoty
Matějem Švarným.

Desátník 7. hraničářského praporu.

Největší boje s jednotkami Freikorps svedl hraničářský
prapor u obce Vápenná. V obci boje připomíná památník.

5. Trasa putování Karla Gedoše s touhou zapojit se do boje za osvobození Československa.
1 Krakov. Vlakem do 2 Gdyně. Odtud lodí okolo 3 Gibraltaru do 4 Marseille. Zde vstup do Francouzské
cizinecké legie. 5 Agde po „vysvobození“ z Francouzské cizinecké legie. 6 Sete. Po porážce Francie
Německem lodí okolo 3 Gibraltaru do 7 Cholmondeley ve Spojeném království (Anglie).

6. Karel Gedoš, aby mohl doufat v možnost boje za osvobození Československa od fašistů
z Německa, musel vstoupit do cizinecké legie Francie.
Francouzská cizinecká legie byla a je elitní jednotka francouzské armády. Původně byla založena k ochraně
francouzských kolonií. Šlo o dobrovolníky ze zahraničí. Cizinci nemohli sloužit v řádné francouzské armádě. V boji
proti nepřátelům Francie bylo cílem využít lidi z okraje společnosti (zločinci, žebráci, lidé na útěku, atd.). Legionářem
se mohl stát kdokoli ve věku 17- 40 let. Po odsloužení 3 roků nebo při zranění v boji mohl legionář požádat o
francouzské státní občanství. Legionář nesměl sloužit pod svým skutečným jménem, musel sloužit se „ctí a věrností“.

7. Karel Gedoš, aby mohl doufat v možnost boje za osvobození Československa od fašistů
z Německa, musel vstoupit do cizinecké legie Francie.
Základ legie tvořili žoldáci z řad švýcarské gardy, Němci, Španělé, Portugalci, Italové, Belgičané, Holanďané a Poláci.
Jeden z bodů “Kodexu cti příslušníka
cizinecké legie Francie“:
Každý legionář je tvůj bratr ve zbrani,
bez ohledu na svoji národnost, rasu či
vyznání. Budeš to prokazovat
solidaritou, která panuje mezi členy
rodiny.

8. Karel Gedoš, aby mohl doufat v možnost boje za osvobození Československa od fašistů
z Německa, musel vstoupit do cizinecké legie Francie.
Projekt „Francouzská cizinecká legie“ žije. Kromě účasti v 1. a 2. světové válce má za sebou účast v následujících
různých válkách v Africe (např. Alžírsko) a jinde ve světě. Např. Indočína, bývalá Jugoslávie a Perský záliv.
V současnosti je cizinecká legie dislokována na Korsice, v zámořských územích Francie a na jihu Francie.
Velitelství legie se nachází v jihofrancouzském Marseille.
V legii slouží sedm až osm tisíc profesionálních vojáků.
Jde o cca 400 důstojníků, 1 700 poddůstojníků a 5 500 řadových vojáků – mužstva.

9. Karel Gedoš, aby mohl doufat v možnost boje za osvobození Československa od fašistů
z Německa, musel vstoupit do cizinecké legie Francie.
Rok 1939.
Do cizinecké legie vstoupil, podobně jako další dobrovolníci z Československa odhodlaní bojovat za svobodu
Československa, na území Francie, v Marseille 1.
Poté následoval výcvik a pobyt ve velmi brutálních podmínkách na základnách cizinecké legie:
2 Alžír. Provincie Saida. Město Sidi-bel-Abbes.
3 Egypt. El-Arich.

10. Karel Gedoš. Po „vysvobození“ z Francouzské cizinecké legie. Francie. Město Agde.
První tábor pro dobrovolníky odhodlané bojovat za Československo. Pamětní deska.

11. Karel Gedoš. Rok 1939. Francie. Město Agde.
První tábor pro dobrovolníky odhodlané bojovat za Československo.

12. Velká Británie (Anglie). Cholmondeley. Skupina dobrovolníků ze Šumperska odhodlaných
bojovat za osvobození Československa. Karel Gedoš v první řadě sedící třetí zleva.

13. Velká Británie (Anglie). Cholmondeley. Skupina dobrovolníků odhodlaných bojovat za
osvobození Československa. Na fotografii uprostřed Jan Kubiš a Josef Gabčík……….

14. Rok 1942. Karel Gedoš je zařazen k 311. československé bombardovací peruti RAF.
(Royal Air Force – Královské letectvo Velké Británie).
311. československá bombardovací peruť působí od roku 1940 v rámci Bombardovacího velitelství
(Bomber Command). Orientačně organizace a symboly perutě.
V letectvu
DVOJICE.

V pozemním
vojsku
obdoba
DRUŽSTVO.

Letoun
Welington
6 osob.
Celkem
12 osob.

ROJ

ČETA

Celkem
24 osob.

LETKA

ROTA

Celkem
48 osob.

PERUŤ

PRAPOR

Celkem
96 osob.

Znak
311. čs.
bombardovací
perutě
s heslem
NA
MNOŽSTVÍ
NEHLEĎTE

Vlajka
311. čs.
bombardovací
perutě.

15. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.
Prostory nejdůležitějších náletů 311. československé bombardovací perutě a jejich počet
v období 1940 – 1942.

Brest 15, Kolín nad Rýnem 17, Brémy 16, Hamburk 14, Mannheim 8, Dunkerk 16, Kiel 11, Essen 8, Düsseldorf 7,
Hannover 5, Hamm 2, Münster 4, Boulogne 12, Wilhelmshaven 6, Berlín 9, Le Havre 7, Emden 9, Ostende 6,
Duisburg 6, Gelsenkirchen 2, Cáchy 3, Rotterdam 3, Frankfurt nad Mohanem 2, Dortmund 2, Calais 4, Paříž, Turín,
Janov.

16. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.
Peruť při působnosti v rámci Bombardovacího velitelství byla vybavena letouny Wellington,
vyráběnými ve Velké Británii.
Osádka

Motory

Vzletová
hmotnost

Maximální.
rychlost

Dostup

Dolet

Kulomety

Pumy

6

2x 1050 koní

10 800 kg

380 km/h

6 300 m

4 000 km

6x ráže 7 mm

2 050 kg

Osádka: První pilot – velitel letounu (skipper). Druhý pilot. Navigátor. Radiotelegrafista. Přední střelec. Zadní střelec.
Karel Gedoš vzhledem ke svému výcviku mohl zastávat funkce radiotelegrafista, přední a zadní střelec, tzn. polovina osádky.
Letoun nebyl dostatečně chráněn proti ledové námraze. Osádka ve velkých výškách mrzla, trpěla omrzlinami a dalšími nemocemi.

17. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.
Příslušníkem perutě je také pozdější plukovník Arnošt Valenta ze Svébohova.
Arnošt Valenta vedl válečný deník perutě.

S tímto letounem osádka pilot František Cigoš, pilot
Petr Uruba, navigátor Emil Bušina, radiotelegrafista
Arnošt Valenta, střelec Gustav Kopal a střelec Karel
Křížek omylem přistála 6. 2. 1941 na letišti u Flers,
v Němci okupované Francii.
To byl pro Arnošta Valentu začátek příběhu
s názvem „Velký útěk“.
Nepoškozený letoun poté využívali Němci k testům,
proto má na snímku německé znaky.

18. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.

Varianta složení osádky Arnošta Valenty ze Svébohova.
Zleva: František Cigoš, Petr Uruba, Jaroslav Partyk,
Arnošt Valenta (zády), Eduard Šimon, Gustav Kopal.
Příslušníkem perutě byl také pozdější plukovník
Václav Robert Bozděch.
Do perutě byl Václav R. Boztěch zařazen v r. 1941. S ním
také německý ovčák ANTIS. V r. 1940 bylo ve Francii
sestřeleno letadlo s Vaclavem R. Bozděchem. Na zemi
našel štěně. Bylo mu jej líto, tak ho vzal sebou. Václav R.
Bozděch potom se psem absolvoval opuštění Francie,
cestu do Anglie, pobyt v táboře Cholmondeley, nástup
k peruti, asi 30 bojových misí v letounu, návrat do
Československa a emigraci z Československa do Anglie.

19. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.
Porada před náletem, místo židlí bomby.

20. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.
V červnu je 311. československá bombardovací peruť odvelena k Pobřežnímu velitelství (Coastal
Command). Plní úkoly: vyhledávání a ničení válečných plavidel, noční bombardování přístavů,
ochrana námořních konvojů. Prostory plnění úkolů do roku 1945 .

21. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.
V červnu 1942 peruť odvelena k Pobřežnímu velitelství (Coastal Command).
V květnu 1943 vybavena americkými letouny Liberator, s radary, hlubinnými pumami a raketami.
V srpnu 1943 zahájila peruť s těmito letouny bojovou činnost.
Osádka

Motory

Vzletová
hmotnost

Maximální.
rychlost

Dostup

Dolet

Kulomety

Pumy

11

4x 1200 koní

29 500 kg

478 km/h

8 550 m

7 600 km

10x
ráže 12 mm

5 800 kg

Osádka: první pilot, druhý pilot, navigátor, bombometčík, radista, střelci – příďová věž, horní věž, dvě
boční střelecká stanoviště, spodní věž, zadní věž.

22. Rok 1942. Karel Gedoš u 311. československé bombardovací perutě RAF.
Jeden z velkých úspěchů perutě po zařazení k Pobřežnímu velitelství.
Zničení německé lodě Alsterufer s nákladem wolframu a cínu, z Japonska, v objemu roční potřeby
říšského válečného hospodářství. Alsterufer měla přezdívku „Lamač blokád“.

23. Českoslovenští letci v RAF.
Obrázky se týkají druhé poloviny působení československých letců v RAF.
Válečné hospodářství Anglie pracovalo na plné obrátky. Materiální výbava se zlepšovala.
Výstroj letců v začátcích byla problematická a trpěli třeba omrzlinami.

24. V Royal Air Force byly zastoupeny i ženy.
Existoval Ženský pomocný letecký sbor. Příslušnice sboru vykonávaly práce při balení padáků, údržbě
letadel, stravování, obsluze spojovacích prostředků.
Objevovaly se už ženy i ve funkcích velitelek letadel, ale ne při aktivní bojové činnosti.

25. Současnost. Pokračovatelkou 311. československé bombardovací perutě v Armádě České
republiky je 22. základna vrtulníkového letectva „Biskajská“, Náměšť nad Oslavou.
Kraj Vysočina. Okres Třebíč.

26. Karel Gedoš. Opustil Evropu do Kanady a USA.
První zastávka 1 Toronto. 2 Los Angeles druhá a poslední zastávka.
…. v USA nejvíce lidí s blízkým vztahem k Československu ve státech Texas, Illinois, Wisconsin,
Minnesota, Nebraska, Kalifornie, Ohio, Iowa, New York, Florida.

27. Kanada. Toronto. 21. století.
První zastávka Karla Gedoše na severoamerické části kontinentu po opuštění Evropy.
3 milióny obyvatel. Město s největším počtem obyvatel v Kanadě. Směřuje sem většina imigrantů
přijíždějících do Kanady. 50 % obyvatel Toronta uvádí, že se narodili mimo hranice Kanady.

28. USA. Los Angeles. 21. století.
Druhá zastávka a definitivní bydliště Karla Gedoše na severoamerické části kontinentu po opuštění
Evropy. Po New Yorku druhé město v USA podle počtu obyvatel. 3 900 000. Mrakodrapů je menšina.
Většina nízké rodinné domky.

29. Připomínky o Československu v USA. 21. století.

30. V USA a Kanadě Karel Gedoš pomáhal v organizaci akcí připomínajících Československo.
Sokolský slet v Torontu. Karel Gedoš uprostřed.
První zprava spisovatel, novinář a překladatel Josef Škvorecký.

31. Karel Gedoš. Vybraná vyznamenání.
Britské vyznamenání „1939 – 1945 Star“.
Zastřešující vyznamenání za skupinu
určitých vyznamenání.
Za boj v ozbrojených silách Commonwealthu
a operační činnost v Evropě.

Britské vyznamenání.
Air Crew Europe Star (Hvězda leteckých sil).
Za operační lety nad Evropou v době
2. světové války.

členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí

