BUFKA Vilém
*11. 8. 1915 Nymburk
†20. 11.1967 Praha

Letecký mechanik, československý válečný letec, spisovatel

Absolvoval tříletou živnostenskou a dvouletou vojenskou průmyslovku v
Mladé Boleslavi a poté, v říjnu 1935, narukoval do armády. V rámci
prezenční služby absolvoval pilotní školu v Hradci Králové a v Piešťanech.
V době zostřující se mezinárodní situace sloužil u 82. těžké bombardovací
letky Leteckého pluku 5 na zastaralých licenčních dvoumotorových těžkých
bombardérech Aero/Bloch MB-200. Kvalifikaci létání v noci a podle přístrojů
získal v období říjen 1938 - únor 1939.
Po okupaci Československa odešel 1. července 1939 do Polska. V Polsku
se jako ostatní upsal francouzské Cizinecké legii. S podepsaným závazkem
na pětiletou službu odplul na lodi Chrobry do Francie, kde jako jeden z mála československých bombardovacích
letců i zasáhl do bojů. Po přeškolení na francouzskou techniku byl 1. května 1940 odvelen ke Group de
Bombardement GB I/23. Na strojích MB-210, prakticky totožných s těmi, které znal již z domova, stačil vykonat
několik zoufalých náletů na postupujícího nepřítele. I on však musel nakonec zdrcenou Francii opustit. Za
řízením malého dopravního Caudronu C.635 Simoun přeletěl Středozemní moře směrem do Severní Afriky a
s téměř prázdnou nádrží přistál na pláži u MaisonBlanche ... Byl jedním z prvních československých letců, kteří
po příjezdu na britskou půdu vstoupili dobrovolně do RAF. V hodnosti Sergeant se stal jedním ze zakládajících
členů 311. (československé) bombardovací perutě. Svůj první operační let absolvoval po tvrdém a náročném
výcviku dne 16. prosince 1940, jako druhý pilot v posádce Sgt. Františka Taibera. V lednu 1941 už létal jako
kapitán. Za válečnou činnost mu bylo uděleno několik vyznamenání. Po válce byl zařazen do instruktorského
sboru československého poválečného letectva. V roce 1948 byl povýšen na štábního kapitána. Po únorovém
puči byl přeložen do výslužby.
V šedesátých letech 20. Století vyšly jeho válečné paměti Bombardér T 2990 se odmlčel (1966),
… a dole čeká kat (1967, spoluautor Karel Dostál). Za válečnou činnost obdržel dvakrát Československou
medaili Za zásluhy I. Stupně, Pamětní medaili československé zahraniční armády atd. Po listopadu 1989 byl
Vilém Bufka in memoriam povýšen na plukovníka.

