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Nejdek - Na místě, kde stál rodný dům štábního kapitána Otakara Korce, nyní ční
kamenný monolit vytažený z Rolavy. Památku padlého letce přijeli do Nejdku uctít jak
rodinní příslušníci, tak zástupci letectva.
„Na tomto místě stál dům čp. 110, v němž se 26. 11. 1908 narodil št. kpt. Otakar Korec,
československý letec, hrdina 2. světové války. Byl sestřelen v boji s fašisty 5. 6. 1940 u
Amiensu ve Francii.“ Tímto nápisem na kamenném monolitu uctilo město Nejdek a
občanské sdružení Jde o Nejdek památku slavného rodáka. Slavnostní odhalení
památníku se uskutečnilo v sobotu 4. června. Poprvé se o Otakaru Korcovi (na malém
snímku) začalo v Nejdku mluvit v roce 1995, kdy v tamním zpravodaji vyšel článek
Františka Jílka.
„Na jeho jméno jsem narazil v literatuře, přesněji řečeno v knize Mnozí nedoletěli,“
konstatoval autor článku. Otakaru Korcovi byla podle jeho slov věnována také první
povídka v knize Františka Fajtla Vzpomínky na padlé kamarády. „Právě na základě těchto
děl jsem začal pátrat po minulosti našeho rodáka. V matrice se mi podařilo nalézt
například doklad, podle kterého byl Otakar Korec prohlášen za mrtvého,“ upřesnil Jílek.
Na základě dostupných informací se podařilo nadšencům z Nejdku zjistit, že stroj
Dewoitine D-520C.1 s číslem 126, na kterém bojoval Otakar Korec, vzlétl 5. června 1940
ke svému desátému bojovému letu. Po souboji s německým stíhačem se Korcův letoun
zřítil. Podle poválečného svědectví místních obyvatel se mu ale podařilo hořící stroj včas
opustit, při sestupu jej však ve vzduchu zastřelil německý letec.
„Nemá cenu spekulovat o tom, co by se stalo, kdyby se Otakar Korec z válečného
konfliktu vrátil. Možná by, stejně jako celá řada českých pilotů bojujících na západní
frontě, skončil v nedalekém Jáchymově. Nesmíme však zapomínat na hrdinství těch,
kteří bojovali za naši svobodu,“ konstatoval Luděk Sequens, starosta Nejdku. Za tři roky,
tedy v roce, kdy by Otakar Korec oslavil sté narozeniny, chtějí v Nejdku vztyčit památník
všem českých pilotům, kteří za druhé světové války bojovali proti fašistickému Německu.

FAKTA O OTAKARU KORCOVI
•
•
•
•

Narodil se 26. listopadu 1908 v Nejdku
Od roku 1935 je přidělován k různým letkám
V červnu 1939 prchla skupina českých pilotů, ve které byl mimo jiných také
Otakar Korec či František Fajtl, do Polska, kde podepsali vstup do francouzské
cizinecké legie.
5. června 1940 v 8.45 ráno vzlétl Otakar Korec ke svému poslednímu letu.

Fotografie:
Na místě, kde stál rodný dům štábního kapitána Otakara Korce, je od soboty památník,
kterým si Nejdečtí připomněli hrdinství tohoto stíhacího pilota druhé světové války.

