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Cher Ami – válečný hrdina 

Cher Ami , poštovní holub, který v době bojů 1. Světové války pomohl zachránit přibližně 200 lidských životů.  

Cher Ami, francouzsky „drahý přítel“, byl darován britskými chovateli poštovních holubů jednotce americké 

armády, US Army Signal Corps, za účelem doručování zpráv během světové války. Tito malí doručovatelé zpráv 

byli známí též jako „Váleční holubi“. Cher Ami doručil nejdůležitější zprávu svého života 4. října 1918. 

Během 1. Světové války zaútočila americká 77. pěší divize na německé pozice ve Francii poblíže Charlevaux. 

Prolomit nepřátelské linie se podařilo pouze jednotce majora Charlese White Whittlesaye, která se ovšem 

ihned ocitla v obklíčení nepřátelských vojáků. Během prvního dne bylo 300 mužů z celkového počtu 500 

zabito, nebo těžce raněno.  Aby toho nebylo málo, americké dělostřelectvo, které nemělo nejmenšího tušení o 

přesné pozici této jednotky, neustále bombardovalo dané území střelbou z děl. Major Whittlesay, ve snaze 

zachránit zbytek jednotky použil jediného možného způsobu, jak upozornit velení na jejich přítomnost na 

dané pozici…Poštovního holuba! První 2 holubi, kteří nesli zprávy o těžkých ztrátách na životech a s žádostí o 

pomoc, byli sestřeleni nepřátelskou palbou. Zbývala poslední možnost na záchranu, poslední opeřený 

válečník- Cher Ami. Zpráva, kterou měl donést zněla následovně: „ Nacházíme se podél silnice paralelně 

k 276.4. Naše dělostřelectvo nás neustále ostřeluje. Proboha, zastavte to!“ 

 

 

 Opis zprávy, kterou doručil Cher Ami. 

 

Vojín Ralph E. John si na tento den vzpomíná následovně: 

 „Brzy jsme pochopili, že to nekončící peklo v podobě strašlivého bombardování pochází od našeho vlastního 

dělostřelectva. Nedokážu si představit, že němci tohle museli zažívat každý den. Bombardování toho dne bylo 

nejmasivnějším bombardováním celého boje. Když major Whittlesay vypustil okolo poledne Cher Amiho, spolu 

s ním k obloze stoupala poslední naděje a modlitby nás všech na zemi.  
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Krátce po startu byl Cher Ami zasažen nepřátelskou střelbou a jak klesal k zemi, spolu s ním klesala i naděje na 

přežití vojáků v obklíčení.  Ovšem během chvilky pokračoval znovu ve své cestě. Celkem byl tento malý hrdina 

během svého úkolu zasažen dvakrát. 1. střela ho zasáhla do hrudníku, přičemž krev ze zranění mu oslepila 

jedno oko. 2. střela mu amputovala nohu. I přes tato velmi vážná zranění Cher Ami splnil svůj úkol a 

vzdálenost okolo 40 km urazil za 65 min. Ihned po doručení zprávy byla palba zastavena a tím bylo zachráněno 

všech 200 vojáků. 

Tím ale Cher Amiho boj neskončil- díky svým zraněním musel ještě vybojovat bitvu o svůj život. Nebudu Vás 

napínat. Boj to byl, díky týmu vojenských lékařů,  úspěšný. Namísto amputované nožičky však dostal dřevěnou 

protézu.  

Cher Ami, který byl během jeho života vyznamenán mnoha Válečnými kříži, zemřel dne 13.6.1919, přičemž 

nemalou roli v jeho úmrtí hrála zranění, jež utrpěl ve válce. Jeho tělo je dodnes vystaveno v Národním muzeu 

amerických dějin. 

 

Cher Ami zotavující se ze svých zranění.  

Mezi americkými školáky ve 20. a 30. letech 20. století byl Cher Ami znám stejně, ne-li více, jako kterýkoliv 

jiný lidský hrdina 1. Světové války… 

 

 

 

 
 

http://www.ptacekpigeonsteam.kh.cz 

Chov poštovních holubů v Červených Janovicích 

 


