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Komařický pilot Jan Lenc
Knihu Jiřího Petráše vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013.
Kniha vyšla s podporou Krajského úřadu Jihočeského kraje. Váz., 324 stran,
černobílé fotografie v textu, formát 240 x 170 mm, cena 290 Kč. ISBN 978-8087311-39-4
Jan Lenc se narodil dne 27. dubna 1916 v Komařicích, chalupě číslo popisné 20,
rolníku Matěji Lencovi a jeho ženě Anně rozené Bohdalové jako jejich nejmladší
dítě. Měl sourozence bratra Františka a tři sestry – Marii, Annu a Růženu. Jan
navštěvoval od roku 1922 obecnou školu, v letech 1929 až 1932 pak docházel do
II. měšťanské školy chlapecké v Českých Budějovicích. Až do roku 1934 studoval v krajském městě na Veřejné obchodní škole. Na vojnu byl odveden 23.
června 1937. V první polovině roku 1938, do 9. července, prodělal Jan Lenc
základní výcvik a výcvik na dvoumístných letounech u cvičné letky leteckého
pluku 1. „T. G. M.“. Od té doby až do propuštění z armády sloužil na letišti v
Milovicích.
Dne 7. srpna 1939 odešel z rodných Komařic, aby se do nich již nikdy nevrátil. Přes České Budějovice a Prahu se pravděpodobně po železnici dostal až k česko-polské hranici na Ostravsku. V Polsku se Jan Lenc příliš nezdržel, neboť již 21. srpna
téhož roku se dostává do Francie. Podle osobního záznamu po měsíci, přesně 21. září 1939, podepsal závazek vůči cizinecké
legii. V říjnu 1939, už jako desátník, byl přemístěn na základnu v jihofrancouzském městě Pau. Zde prodělával se svými
kolegy letecký výcvik. Po pádu Francie se 19. června naloďuje v Bordeaux na plavidlo Rotour III se skupinou letců pod
velením pplk. Rosíka a o čtyři dny později, 23. června 1940, vstoupil ve Falmouthu na půdu Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska. Zde působil v řadách 311. Sq. RAF. Jan Lenc si za pobytu ve Francii a poté v Anglii zapisoval
své nálady, vzpomínky na prožité události, názory a úvahy na svět kolem sebe. Zanechal po sobě dva sešity – deníky.
První sešit, psaný ve Francii, je ohraničen daty 11. 10. 1939 a 5. 3. 1940. Druhý, psaný v Anglii, je ohraničený 20. 7. 1940
na straně jedné a sumárním zápisem za období 23. 6. 1941 – 14. 11. 1941 na straně druhé. Další řádky však Jan Lenc již
nestačil napsat. V noci, z 15. na 16. listopadu 1941, se jeho posádka zúčastnila náletu na Kiel, kde jejich Welington dostal
zásah z těžkého flaku. Při zpátečním letu se poškozený letoun vychýlil z kursu a spadl do vod Irského moře. Zachránil se
pouze Jan Lenc a navigátor Jiří Engel. Následující měsíce prožil jako pacient nemocnice ve Whitehavenu. Ke své jednotce
se vrátil zpět 28. února 1942. Poslední let, který se stal osudný jemu i celé jeho posádce, absolvoval 18. srpna 1942. Tři dny
před tímto datem se v rodných Komařicích vdávala jeho sestra Růžena…
Ze stránek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích http://www.muzeumcb.cz/knihovna
Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice.
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Komařice v Úplném Chytilově adresáři království Českého z roku 1915

