
František Sedláček 
(skaut, bojový letec) 

 Narodil se 5. 7. 1931 v Liberci, kde žili až do roku 1938, kdy byl s rodinou 

kvůli Mnichovské dohodě odsunut z pohraničí. Roku 1939 na jaře se 

nastěhovali do Kladna, byl sem totiž přeložen jeho otec, povoláním policistou. 

V Kladně dlouhý čas nepobyli, brzo se přestěhovali do Prahy, kde F. Sedláček 

začal studovat měšťanku.  

 Po odsunu Němců z pohraničí se rodina tedy vrátila zpět do domovského 

města Liberce. Roku 1947 se F. Sedláček dostal na střední průmyslovou školu, 

odmaturoval a rozhodl se jít na vojnu. Přijali ho a dne 10. 8. 1951 odjel na 

vojenskou přípravku do Dolního Kubína na Slovensku. V tu dobu probíhal 

proces se Slánským a F. Sedláček byl požádán o podepsání souhlasu s trestem 

smrti. To Sedláček odmítl s poukazem na to, že jako civilní osoba nemá co koho 

soudit. Jeho nadřízený se s tím moc nepáral a listinu podepsal za něj. Z toho 

František Sedláček moc nadšený nebyl a šel si stěžovat na velitelství. Tam mu 

řekli, že pokud nechce mít problémy, musí se přizpůsobit. A tak nezbylo F. 

Sedláčkovi nic jiného, než se přetvařovat. 

 Poté se F. Sedláček konečně dostal k leteckému výcviku. V Prostějově se 

dostal např. k modernímu letounu B-33, s nímž trénovali fotostřelbu, nebo 

bombardování s betonovými bombami. Protože F. Sedláček nebyl příliš 

spokojený s režimem, poslouchal zahraniční rozhlas a neprojevoval se vůči 

komunistům pozitivně, byl roku 1957 z veřejného zájmu propuštěn z armády. 

Jak cituje: „Ještě že mě nezavřeli.“  

I přesto, že měl vystudovanou střední průmyslovou školu, nikde ho 

nechtěli přijmout. Až nakonec měl štěstí, vzal ho jako asistenta pan Dr. Ing. 

Antonín Aleš ve Výzkumném ústavu v Praze. Zde František Sedláček pracoval až 

do důchodu. Po Sametové revoluci byl rehabilitován a podíval se do mnoha 

zemí, např.: Anglie, Francie nebo Izraele. 

Dnes pan Sedláček žije v Praze se svoji ženou a mají dva dospělé syny. 

 


