PAVEL TOFEL
(12. 5. 1915 v Janovicích-Bystrém – od 18. 8. 1942 nezvěstný,
nevrátil se z operačního letu, pravděpodobně sestřelen,
Biskajský záliv)
Letec, příslušník 311. čs. bombardovací perutě RA, osobní
číslo Z; J-757; RAF/787894. Zařazen jako radista/palubní
střelec, hodnost desátník a povýšen na podplukovníka in
memoriam).
Syn hostinského Pavla Tofla, Janovice čís. 96, a jeho ženy
Kateřiny. Vyučil se typografem a pracoval jako úředník
v železárnách Ferrum ve Frýdlantu n. O. S kamarádem
Josefem Bierskim (též Bierským, Běrským), se kterým jej
pojilo mj. také silné vlastenecké smýšlení, odešel dne 18. července 1939 přes Morávku do
Polska, odkud dále pokračovali do Francie. Ve Francii vstoupil do cizinecké legie a v září 1939
se v Alžíru účastnil afrického tažení. Za dva měsíce byl přemístěn k československé jednotce
v Agde, kde setrval až do konce června 1940. Po pádu Francie odjel s ostatními do Anglie
a na vlastní žádost byl zařazen k letectvu, kde postupně dosáhl hodnosti rotného. Prodělal
telegrafní výcvik a v srpnu 1941 byl přemístěn k československé bombardovací peruti.
Vykonal celkem 12 bombardovacích letů nad Atlantikem. Pod vedením pilota npor. Bečváře
dostali dne 18. srpna 1942 za úkol provést svým letadlem (Wellington DV665 (KX-B)) nad
Biskajským zálivem operační let. Po dvanácté hodině polední zachytila pozemní stanice
devatenácté letecké skupiny jejich poslední volání SOS "Jsme napadeni nepřátelskými
stíhači..." Pátrání po letadle a jeho posádce skončilo bezvýsledně a Pavel Tofel byl spolu s
pilotem Bečvářem, rotným Janem Lencem, rotným Vladimírem Sobotkou, rotným
Františkem Šipulou a četařem Jaroslavem Drmelkou úředně prohlášen za mrtvého. Dobové
záznamy jej popisují jako inteligentního a bystrého člověka menší postavy, který byl velmi
aktivní v Dělnické tělovýchovné jednotě na Bystrém. Po osvobození byl vyznamenán in
memoriam diplomem prezidenta republiky ze dne 17. února 1947 a československou medailí
“Za chrabrost“. V roce 2013 vydalo nakladatelství Cheb: Svět křídel jeho válečný deník.
Tento jedinečný historický pramen zpracoval Pavel Vančata.
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