VZPOMÍNKA NA BOMBARDOVÁNÍ BRNA Z 20. 11. 1944
Nedávno jsem na internetu našel informace, po kterých jsem léta toužil. Jedná
se o nejtěžší nálet Američanů na Brno dne 20. listopadu 1944. Na tento den
vzpomínám jako na den mého druhého narození.
Tehdy toho sychravého, mlhavého dopoledne jsem byl jako 12 letý žák tehdy
měšťanky při vyučování v Získalově obchodní škole na údolní ulici –
u porodnice na Obilním trhu.
V průběhu vyučování byl asi v 11.30 hodin vyhlášen letecký poplach. Museli
jsme sejít do sklepů, které byly určeny jako kryty.
Několikrát před tím, vždy před nebezpečím náletů, jsme byli propuštěni
ze školy, abychom nebyli ohroženi při bombardování. Bydlel jsem mimo střed
města v Kohoutovicích.
Tentokrát - na neštěstí - nás ze školy nepustili. Ředitel školy usoudil,
že v počasí, které bylo, žádný nálet nebude. Bohužel asi v 11.45 hodin jsme
uslyšeli slabé dunění, které sílilo. Najednou jsme cítili silné vibrace, sklep se
rozhoupal a nastaly ohlušující výbuchy, které jsem vnímal už jen jako v uších.
Zhaslo osvětlení a v panice někdo převrhl kamna, ve kterých se topilo. Kouř
z rozžhaveného uhlí nás začal dusit, dveře do sklepa zavalila spousta cihel
a sutin.
Pak najednou ticho, jen zoufalý pláč a nářek některých žáků a hlavně žen
z nedaleké pletárny svetrů, které se k nám chodily při náletech schovat.
Asi po 1 hodině jsme slyšeli rány, jak se k nám dobývali hasiči a příslušníci
CPO a pak se ve sklepním okénku objevilo světlo z ulice. Potom se hasičům
podařilo nás ze sklepa vytáhnout.
Po vytažení jsem uviděl strašné peklo, ulice prakticky zmizela, jen samý kouř
a oheň a mezitím výbuchy bomb se zpožděným zapalováním. Vůbec jsme
nevěděli, kde jsme a jak se odtud dostat.
Pak nás členové CPO odváděli až tam, kde jsme uviděli jak se dostat domů.
To, že ještě žiji (je mi 81 let) je zásluhou známého brněnského zpěváka Milana
Chladila, který byl ve vedlejším sklepu. Z něho se sám dostal ven a oznámil
hasičům, že vedle jsou zavalení žáci. Hasiči nás včas vytáhli. Asi za půl
hodiny byl náš sklep zaplaven vařící vodou z rozbitého dálkového topení.
Jinak bychom nepřežili podobně jako žáci německé školy na Starém Brně
naproti pivovaru. Tam zahynula spousta dětí.
Hrozné zážitky mě provázejí dodnes. Několik měsíců do skončení války jsem
trpěl klaustrofobií z uzavřeného prostoru. Paradoxem je, že 7 let poté jsem se
rozhodl jít do letecké školy pro bombardovací letce v Chrudimi a poté řadu let
létal jako člen osádek bombardovacího letectva na letounech C 3 Siebel
a proudových Il 28.
Doufám, že svou osobní vzpomínkou alespoň částečně přispěji k přiblížení
onoho osudného 20. 11. 1944.
Vlastimil Čoupek, Hradec Králové (rok 2014)

