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Válečný pilot z J. Hradce plukovník Rudolf Zima 
 

 

     V sobotu 28. srpna 2010 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo již „XVII. setkání čs. válečných 
(a poválečných) letců“ . Hlavním bodem programu bylo odhalení pamětní desky téměř zapomenu-
tému rodáku z města nad Vajgarem, válečnému stíhacímu pilotovi plk. Rudolfu Zimovi. Desku 
slavnostně odhalil generál Miroslav Štandera z Plzně, účastník bojů nad Velkou Británií  
a okupovanou západní Evropou, spolu s Ladislavem Zimou z Kroměříže, synem R. Zimy.  Mezi 
pořadatele akce patřilo také Muzeum Jindřichohradecka.      
     Rudolf Zima se narodil 6. března 1904 v domě čp. 7/I na současném náměstí Míru v J. Hradci. 
Po mládí prožitém ve městě nad Vajgarem byl 21. května 1924 odveden do armády. O rok 
později absolvoval poddůstojnickou školu u pěšího pluku 28 v Milovicích, roku 1926 nastoupil 
pilotní školu a výcvik na dvoumístných letounech ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. 
Roku 1928 prošel úspěšně nočním pilotním výcvikem v Praze, následně stíhacím v Chebu. Jako 
zkušený pilot se stal v  roce 1937 učitelem létání na vojenské poddůstojnické škole v Prostějově. 

Byl také členem letecké akrobatické skupiny Jána Ambruše, 
budoucího prvního velitele 312. čs. stíhací perutě během 
bitvy o Británii.  
     Po okupaci vlasti fašisty odešel 9. srpna 1939 ilegálně do 
Polska, odtud odjel z polské Gdyně 17. srpna 1939 lodí 
Castelhollm do Francie, kam připlul 21. srpna do přístavu 
Calais. Poté se přesunula celá skupina čs. vojáků do Paříže, 
kde byl R. Zima 13. září 1939 přijat do cizinecké legie, což 
byla podmínka Francouzů vůči všem Čechoslovákům před 
odjezdem z Polska. Po vypuknutí války sloužil od 6. října na 
základně v Chartres. Díky nepochopitelným průtahům při 
zařazování našich zkušených letců do francouzských jedno-
tek se stal operačním pilotem až 20. března 1940. Zúčastnil 
se bitvy o Francii.Dne 13. května 1940 byl během jednoho ze 
soubojů těžce zraněn. Před nebezpečím zajetí Němci utekl 
z nemocnice a posléze odplul krátce před kapitulací Francie 
do Severního Irska, kdy 24. června 1940 dorazil do Belfastu. 
Posléze byla skupina našich vojáků přesunuta do Anglie, kde 

byl Rudolf Zima v červenci přijat do RAF VR (aktivní záloha britského Královského letectva)  
a 12. července byl zařazen v hodnosti Sgt (četař) jako stíhací pilot k 310. čs. peruti, se kterou se 
zúčastnil slavné bitvy o Británii. Koncem října 1940 byl povýšen do hodnosti poručíka. Jako 
zkušený pilot byl od 7. března 1941 ustanoven leteckým instruktorem. Nejprve u 52. OTU 
(operační výcviková jednotka) Debden, od června 1941 ve Watchfieldu, v listopadu v Shel-
lingfordu a od května 1942 v Cambridge. Dne 16. června 1942 byl povýšen do anglické hodnosti 

 

 

Odhalení pamětní desky. Zleva: 
L. Zima (syn), ing. K. Matoušek 

a generál  M. Štandera. 

nadporučíka, o rok později na kapitána. Dne 24. října 1942 byl převelen do výcvikového střediska 
v De Wintonu v Kanadě, od října 1944 pak působil v North Battlefordu. Po návratu z Kanady byl 
1. května 1945 převelen k čs. depotu v Cosfordu.  
     Po osvobození vlasti byl 20. července 1945 přidělen k hlavnímu štábu velitelství čs. letectva. 

Od konce srpna byl učitelem létání ve Vojenském učilišti 
v Prostějově, poté řídícím létání v Olomouci. V lednu 1946 se 
vrátil do Prostějova, kde se stal 1. července velitelem tamní 
poddůstojnické školy. Po únorovém převratu roku 1948 se stal 
jako „zápaďák“  nepohodlný novému režimu. Počátkem února 
1949 musel „ze služebních důvodů“  nastoupit na nucenou 
dovolenou a zároveň byl vyřazen od výkonných letců. Dne  
10. března 1949 byl sice povolán zpět k činné službě v Pro-
stějově, ale v roce 1950 byl z armády propuštěn a musel 
nastoupit do prostějovských železáren, odkud v roce 1955 ode-
šel ze zdravotních důvodů. Dne 24. srpna 1968 vrátil sovětskou 
válečnou medaili Za vítězství nad Německem na protest proti 
sovětské okupaci.  
     Rudolf Zima rád navštěvoval svůj rodný J. Hradec. Zemřel 
11. června 1972 v Prostějově, podle jeho přání však byla urna 
s ostatky uložena na novém jindřichohradeckém hřbitově do ro-
dinného hrobu. Pilot a válečný stíhač R. Zima byl nositelem 
řady vysokých čs. i spojeneckých vyznamenání. Na jeho stateč-
nost nebylo zapomenuto ani po listopadu 1989. Je zmíněn 

v řadě historiografických knihách a televizních válečných dokumentech. Byl také plně rehabilito-
ván a 1. června 1991 povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka letectva.      

 

Vladislav Burian 
 

Týden knihoven v Muzeu Jindřichohradecka 
 
Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlásila  již 14. ročník celostátní akce Týden kni-
hoven, jenž začíná v pondělí 4. 10. 2010. Také Knihovna Muzea 
Jindřichohradecka Vás při této příležitosti zve do svých prostor  
v areálu bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici.  
V pondělí 4. října 2010 od 12.30 do 15.30 hodin si zde můžete 
prohlédnout dva nově restaurované staré tisky z muzejních sbírek 
– jedná se o Kroniku českou Václava Hájka z Libočan (Böhmi-
sche Chronik) tištěnou v Norimberku v roce 1697 a Kancionál 
český jezuitského kněze Matěje Václava Štajera tištěný v roce 1727 v Praze. Jezuita Matěj 
Václav Štajer působil také na jindřichohradeckém jezuitském gymnáziu, stejně jako Bohu-
slav Balbín, Tomáš Pešina z Čechorodu nebo Jan Kleklar, a proto má z našeho regionálního 
hlediska značný význam. Oba originály  budou vystaveny pouze v tento den v rámci Týdne 
knihoven v badatelně Muzea Jindřichohradecka.  Na pondělí 4. října a středu 6. října 2010 
jsou připraveny přednášky pro seniory a žáky základních a středních škol, v rámci nichž si 
budou moci prohlédnout oba již zmíněné restaurované tisky a seznámit se s vývojem 
literárních tradic v Jindřichově Hradci. 

Štěpánka Běhalová 



 
 

 
 

Pro rok 2010 jsme pro Vás připravili výběr zajímavostí a zpráv z jindřichohradeckého 
týdeníku Ohlas od Nežárky, který v našem městě vycházel v letech 1871 – 1942 a do něhož 
se můžete začíst v nové badatelně Muzea Jindřichohradecka. 
 

1880 
 

Jmeniny Jeho Veličenstva císaře pána byly 
v pondělí 4. října v městě našem důstojně 
oslaveny. V hlavním kostele odbývány byly  
slavné služby Boží, jichž súčastnilo se veške-
ré úřednictvo, obecní a okresní zastupitelstvo, 
školní mládež a deputace všech sborů jakož  
i množství jiného obecenstva.  

 

Nehoda zlodějova. Jednoho večera v pře-
dešlém týdnu ukradeny jistému zdejšímu 
občanu tři polštáře z kočáru, aniž by byl 
zloděj býval zpozorován. Přebrav si zloděj 
ale kořalky, usnul téže noci na náměstí, 
dav si dva z polštářů ukradených pod hla-
vu. Ponocný naleznuv jej spícího probudil 
a odvedl jej na policii, kdež on ku své 
krádeži se přiznal.  
 

Edikt. Na svršky z dluhu obecní pivní 
dávky, pana Ignáce Kaše v zástavu vzaté, 
nařizuji dvě exekuční dražby, které budou 
v domě čís. 60 – IV odbývány a sice první 
dne 13. října 1880 o 2. hodině odpoledne  
a kdyby se při té svršky nad cenu odhadní 
neprodaly, druhá dne 20. října 1880 o 11. 
hodině dopoledne, při které pak pod cenu 

odhadní prodány budou; k tomu činím 
pozvání dokládaje, že se při dražbě  hned 
hotově platí. V Jindř. Hradci 29. září 1880. 
Purkmistrův náměstek.  
 

1910 
 

Nový vojenský pochod. Chvalně známý 
skladatel pan kapelník Zeman složil nový 
pochod „Bystře v před“ . Pochod jest 
věnován panu generálmajoru V. Wurmovi, 
veliteli 19. pěší divise. Pochod byl hrán 
tyto dny  při místní hudbě a všeobecně se 
líbil. Motivem i spracováním téhož je to 
pravý vojenský pochod svižný a řízný. 
Pochod vyšel také v úpravě pro piano. 
Upozorňujeme na něj a odporučujeme. Po-
chod ten, jakož i veškeré skladby výše 
uvedeného kapelníka koupiti lze v obcho-
dě hudebninami A. Landfrasa Syna v Jin-
dřichově Hradci.  

 

Zmizel. Známý uzenář a řezník p. Fr. Kle-
ment v Palackého třídě zmizel v minulých 
dnech beze stopy zanechav rodinu a ob-
chod svůj v nepořádných poměrech. Prav-
děpodobně zdržuje se v Americe. 

 

1930  
 

Kino Vesmír předvádí dnes, v sobotu  
a v neděli: Kadeti. Skvělé společenské dra-
ma o 9 dílech. 14. - 15. října: Pamír, stře-
cha světa, vědecká výprava neznámou 
Asií. Mládeži přístupno.  

Z p r á v y : 
  

 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v měsíci říjnu otevřeno denně mimo pondělí 
 od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je pro veřej-
nost UZAVŘENA. Výstavní prostory v budově bývalého minoritského kláštera  
jsou otevřeny denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. 
Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost UZAVŘEN. Přístupný je pouze po před-
chozí domluvě, za vstupné se 100% příplatkem. 
    

KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 
služby pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. V rámci Týdne 
knihoven Vás srdečně zveme na PŘEDSTAVENÍ NOVĚ RESTAUROVANÝCH 
TISKŮ do badatelny muzea v pondělí 4. října 2010 od 12.30 do 15.30 hodin. 
 
SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka srdečně 

zvou všechny zájemce na první přednášku spolku po prázdninách v pondělí 11. října 
2010 od 19 hodin. Na téma „MARIE TEINITZEROVÁ – HISTORIE A SOU-
ČASNOST GOBELÍNOVÝCH DÍLEN V JIND ŘICHOVĚ HRADCI“  přednášejí 
Mgr. Alexandra Zvonařová a MgA. Jakub Valášek. Přednáška se koná v konferenč-
ním sálu muzea ve Štítného ulici a vstup je zdarma. 
 

 

KKKK lub historie letectví a muzeum Vás srdečně zvou na přednášku pyrotechnika  
kpt. v. z. Karla Ludvíka, pedagoga VPŠ v Pardubicích na téma: „BOMBARDOVÁNÍ 
ČESKÝCH VELENIC – 23. BŘEZEN 1945“  o spojeneckém náletu z pohledu pová-
lečných nálezů amerických leteckých pum, která se koná v pátek 22. října 2010 od 
18.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

 
MMMMuzeum Jindřichohradecka a fotoskupina FOKUS Vás srdečně zvou na „VÝSTAVU 

FOTOGRAFIÍ ZE 48. ROČNÍKU ČESKOBUDĚJOVICKÉHO MAPOVÉHO 
OKRUHU“  do křížové chodby minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele. Výstava 
potrvá do 17. října 2010. 
    

MMMMuzeum Vás zve na výstavu historických kočárků ze soukromé sbírky paní Milo-
slavy Šormové nazvanou „HAJEJ, DADEJ, BROU ČKU MALEJ“, která je umístěna 
ve výstavním sále v minoritském klášteře. Výstava potrvá do 30. prosince 2010. 
    

MMMMuzeum Vás zve na výstavu „EMMY DESTINN – COGNITA ET INCOGNITA 
(Ema Destinnová – známá a neznámá)“, která byla vloni prezentována v Bruselu  
u příležitosti představení Jihočeského kraje v rámci předsednictví České Republiky 
Evropské Unii. Výstavu si lze prohlédnout do 30. 12. 2010 v konferenčním sále muzea.  
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