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K jubileu historika jihočeského letectví
Ve svatebním roce jeho rodičů (1926) vznikla v Českých Budějovicích místní skupina Masarykovy letecké ligy. Bohuš Trnka se narodil o pět let později,
28. ledna 1931. Ve svých klukovských letech s tatínkem nevynechal žádnou vzdušnou podívanou na vojenském cvičišti ve Čtyřech Dvorech, v aeroklubu Planá a vůbec kdekoliv kolem
rodných Budějovic. Natož slavné poválečné Letecké dny roku 1946 a 1947! Létáním ho také
ještě ve škole očaroval nestor jihočeského letectví pan profesor Jaroslav Maňák na Zátkově
reálném gymnáziu.
Ve studentíkově domácí knihovničce tenkrát na čas
s porozuměním ustoupili Jindřich Šimon Baar, Karel
Čapek, Verne a další klasikové do druhé řady. První
lajnu zaujali čeští piloti Václav Kubec - Křídla nad
pouští, J. M. Vašák - Stíhač z letadlové lodi, Posádka
mrtvých, V. R. Bozděch - Nepřítel v dohledu, Jaroslav
Langr - Noční nálet, František Fajtl - Přítel mraků a
řada dalších příběhů našich válečných letců z nebeských
front 2. světové války. Pravidelně přibývaly i časopisy
Rozlet, Křídla vlasti a Letectví, které časem vytěsnily v
domácnosti v Máchově ulici čp. 370 z prádelníku
všechny rezervy maminčiny výbavy. Přes její (ale jen
mírné) lomení rukama student úspěšně prošel plachtařským výcvikem a dostal se i k motorovému létání.
A letěl i čas. Vojna samozřejmě v modré uniformě pozemních leteckých sil (Havlíčkův Brod, Líně
u Plzně aj.), krátká kantorská kariéra na Českobudějovicku (Rožnov, Římov, Plav), založení rodiny, absolutorium na katedře knihovnictví a informatiky FF UK
v Praze. Tudy dál a dál vedla cestička Mgr. Bohuslava
Trnky až k datu 21. září 1987, kdy zahájila svou pravidelnou činnost sekce regionálních dějin
letectví při Historickém klubu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Vytkla si za cíl
studium minulosti, shromažďování a zpracovávání všech dostupných materiálů pro letecké
sbírky muzea (archiv, informační fond a depozitář s výhledem na zřízení stálé expozice historie jihočeského letectví) a jejich zpřístupňování všem zájemcům prostřednictvím besed, výstav, publikační činnosti a přednášek. Ta první z nich před čtrnácti lety měla název „Ing. Jan
Kašpar a jeho vzlety v jižních Čechách 1910 - 1912“. Přednesl ji právě spoluzakladatel sekce
Mgr. B. Trnka, který letos ve zdraví oslavil své kulaté narozeniny.
Rodinu, ze které Bohuš Trnka vzešel, přivedl do Budějovic jeho praděd Pavel Trnka
(1841 - 1914) v roce 1892 ze Lhenic, pošumavské třešňové zahrádky jižních Čech. V tamních
archiváliích je rod doložen v nepřerušené přímé linii od roku 1627. Pavel Trnka byl z tkalcovské rodiny, ale ve Vídni se vyučil ještě sedlářem a řemenářem. Budějovické domovské právo
pro sebe a své potomky získal usnesením městské rady dne 28. 5. 1902. Prvním bydlištěm
rodiny byla Česká ulice (Stadt No. 72 - za údaje děkujeme českobudějovickému archiváři
Mgr. Danu Kovářovi).
Bohušův děd Jan Trnka (1875 - 1909) a potom i otec Bohuslav (1902 - 1974) byli
poštovními úředníky. Není bez zajímavosti, že k témuž lhenickému rozrodu Bohušových
předků patřil lesnický odborný spisovatel a schwarzenberský nadlesní Hugo Trnka (1878 1934). Také historik P. Erwin Antonín Weyrauch (1803 - 1865), archivář a knihovník strahovského kláštera, autor jeho dějin (1858) a Dějin kláštera, města a panství Milevska (1841,
edice Milevsko 1997) byl z rodu Bohušovy babičky.
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