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1968 

     „Úvod do roku 1968 aneb Autorovy nesnáze“ 
     Sedím před monitorem a klávesnicí PC a úporně přemýšlím, jak a o čem začít psát. Nejsem 
politolog ani historik a vůbec není mým zájmem činit nějakou podrobnou sondu do průběhu 
oněch dnů, protože samotné společenské proměny roku 1968 by vydaly na celou knihu a o to 
se už pokusila celá řada povolanějších dávno přede mnou. Ale tak nějak vnitřně jsem 
přesvědčen, že pokud bych vynechal poznámky o společenském dění oné doby, vyprávění o 
životě v aeroklubu by zejména později narozenému čtenáři přišlo poněkud méně pochopitelné. 
     Přesto nechám na rozhodnutí váženého čtenáře, zda ony ´politické pasáže´ přeskočí. 
Budou dále v textu graficky barevně odlišeny a vesměs byly převzaty (pokud není uvedeno 
jinak) ze zdroje http://csds.cz/cs/. 
     Období společenských změn v republice v roce 1968 pro toho, kdo je zažil ´na vlastní 
kůži´, v něm jistě zanechalo nesmazatelné vzpomínky a každý z těchto pamětníků je bude 
reprodukovat po svém. A asi i s největší pravděpodobností to bude poněkud jinak, než jak o 
oné době se prostřednictvím oficiálních vzdělávacích institucí dostávalo a i nyní, bohužel, 
dostává současným generacím. 
     Vážení čtenáři, promiňte mi proto, odbočím-li někdy od linie prostého vyprávění o létání 
k politickým událostem, které byly pro obyčejného člověka více méně nepochopitelné, ale 
dotýkaly se ho. Odhalovaly totiž v celé své nahotě prohnilost, korupci, zatuchlost 
´soudružského světa´ a nelidskost panující politické manipulace. 
     Během necelých osmi měsíců roku 1968 ve vědomí národa počalo rezonovat málem už 
zapomenuté slovo ´demokracie´ a význam slova ´svoboda´ dostával jasnější obrysy. To vše až 
do doby, než ´svobodu a demokracii´ opět do marastu socialismu pohřbily pásy sovětských 
tanků.   
     Můj, bohužel, již zesnulý kolega z létání Vladimír Hájek, vždy ve svých filozofických 
hnutích mysli s oblibou citoval české přísloví: ´Koho chleba jíš, toho píseň zpívej´ a ´Páni 
byli, páni budou´, přičemž vůbec netušil, jak hluboce zakořeněna tato přísloví v mysli národa 
byla, stále jsou a, což je nejhorší, pravděpodobně i nadále zůstávají!“ 
 
3.-5.leden 1968 

 
Antonín Novotný 

 
Alexander Dubček 

     V těchto dnech bez valného 
zájmu veřejnosti zasedá Ústřední 
výbor KSČ. Do historie potom 
vchází toto zasedání jako tzv. 
„lednové plénum“. 
     Na tomto plénu dochází 
k odvolání Antonína Novotného 
(t.č. prezidenta republiky) 
z funkce prvního tajemníka ÚV 
KSČ. Je nahrazen tajemníkem ÚV 
KSS Alexandrem Dubčekem a 
k moci se tak dostává reformní 
křídlo uvnitř ÚV KSČ.  
 

     Lednové plénum; Vojenský historický ústav, Praha; autor Jan Šach (7.1.2015);  
(částečně převzato a upraveno):  
     „Tato výměna kádrů ve vedení stran nebyla nikterak nahodilá, ale byla výsledkem dlouhodobého 
procesu dvou názorových proudů (konzervativní a reformní) na získání rozhodujícího vlivu uvnitř a 
strany a tedy i na chod státu. 
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     Kořeny tohoto boje o moc lze najít již v polovině padesátých let, kdy nástupce sovětského vůdce J. 
V. Stalina N. S. Chruščov odhalil na XX. sjezdu KSSS pro úzký okruh straníků nezákonnosti Stalinova 
režimu a poprvé otevřeně kritizoval kult osobnosti. Chruščovova politika reforem, byť často 
nedůsledných, znamenala uvolnění dosavadního strohého dirigování komunistických stran i celého 
mezinárodního dělnického hnutí Moskvou. Tím byl dán impuls ke kritickému posuzování stalinského 
pojetí socialismu, k formulování vlastních reformních představ o socialismu. Vše ovšem bylo striktně 
vymezené potlačením maďarské revoluce Sovětskou armádou v roce 1956.  
     Tento proces velice pozvolně probíhal i v Československu. Tím spíše, že Antonín Novotný a jeho 
věrní ve vedení KSČ těmto myšlenkám nijak nepřáli a důslednému odhalovaní komunistické politiky 
první poloviny padesátých let a rehabilitaci jejích obětí naopak bránili nebo aspoň zdržovali.  
     Po odhalení tzv. kultu osobnosti a pod vlivem nové politiky N. S. Chruščova začala postupně 
opadávat atmosféra strachu i v Československu a vystřídalo ji období kritického posuzování stavu 
společnosti. Napomohlo tomu i relativní uvolnění vztahů mezi Východem a Západem a možnost části 
čs. občanů srovnat vlastní životní úroveň s životem ve vyspělých demokracií Západu. 
     První zřetelnější reakcí na změnu politické linie moskevského vedení a známkou formování 
protinovotnovské opozice bylo volání řady komunistů i některých stranických organizací po svolání 
mimořádného sjezdu, který by se zabýval situací v československé společnosti. Tyto snahy se dařilo 
Novotnému více méně potlačovat, avšak pod tlakem přibývajících neúspěchů, především v 
hospodářství, byl stále více nucen lavírovat pod kritikou hlasů ve straně i ze společnosti. V důsledku 
toho se střídala různě dlouhá období uvolňování či upevňování komunistického režimu v 
Československu. Nicméně od počátku šedesátých let dochází ke stále většímu uvolňování. 
     Symbolicky ho zahájilo v roce 1962 stržení monstrózní Stalinovy sochy v Praze na Letné. V té 
době již pracovala tzv. Kolderova rehabilitační komise posuzující politické procesy padesátých let. Na 
ní navazovala tzv. barnabitská komise, jež se zabývala rehabilitací tzv. buržoazních nacionalistů 
(odsouzení slovenští komunisté v čele s Gustávem Husákem). Práce obou komisí odhalila zrůdnost 
procesů padesátých let, roli sovětských poradců v nich a nevinu obětí. Výsledkem práce těchto komisí 
se staly impulsem pro řadu nových historických prací o nejnovějších čs. dějinách. Aktivizovala se i 
kulturní fronta sdružená okolo Literárních novin a na Slovensku okolo časopisu Kultúrny život.          
     Šedesátá léta se stala „zlatým věkem“ československého filmu, divadla a literatury (například 
kritická díla Ladislava Mňačka, Opožděné reportáže /1963/, Jak chutná moc /1967/). Objevila se nová 
díla filozofů, historiků, ekonomů a politologů, vznikla řada vědeckých týmů, zabývajících se řešením 
nejrůznějších otázek života čs. společnosti. 
     Již od počátku roku 1967 sílily kritické hlasy požadující prohloubení ekonomických reforem do 
dalších oblastí života společnosti. Neřešené problémy se hromadily a přerůstaly ve stále otevřenější 
krizi komunistického systému. S první otevřenou kritikou byrokratického režimu A. Novotného 
vystoupili na IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů v červnu 1967 Václav Havel, Ivan Klíma, Antonín 
Kliment, Pavel Kohout, Milan Kundera, Antonín J. Liehm a Ludvík Vaculík. Požadovali svobodu slova, 
zrušení cenzury, a demokratizaci života. Vedení KSČ to vyhodnotilo jako otevřený pokus o nastolení 
protisocialistické platformy a sáhlo vůči spisovatelské obci k represím. 
     Na podzim téhož roku nazrála situace k tomu, že reformní hnutí komunistů i nekomunistů šlo do 
otevřeného střetu s dosavadním vedením KSČ v čele s Novotným. Antonín Novotný jako prezident 
republiky a první tajemník ÚV KSČ byl vrchním velitelem ČSLA, Lidových milicí a předsedou Národní 
fronty. Šlo o to zbavit ho funkce první tajemníka, neboť on a jeho stoupenci se stali hlavní překážkou 
pro řešení nejpalčivějších problémů ve společnosti.  
     Pozice A. Novotného nezachránila ani náhlá neoficiální návštěva L. I. Brežněva 8. a 9. prosince 
1967, přestože Brežněv ve svém vystoupení na neoficiální schůzce s členy a kandidáty předsednictva 
ÚV KSČ naléhavě „doporučoval“ odložit řešení dekumulace funkcí na pozdější dobu. Pravděpodobně  
se domníval, že skutečným problémem je osobní animozita hlavních aktérů sporu. Varováním do 
budoucna mělo být pro zúčastněné jeho vyjádření, že ´péče o obranu SSSR a celého socialistického 
tábora musí být vždy na prvním místě.´ 
     Při jednání pléna ÚV KSČ ve dnech 18. až 21. prosince 1967 vystoupila větší část členů ústředního 
výboru s kritikou metod a práce Novotného. Požadovali objektivní a kritický rozbor práce nejvyšších 
stranických orgánů. Vzhledem k tomu, že síly obou táborů byly vyrovnané, bylo zasedání přerušeno a 
mělo pokračovat na počátku ledna příštího roku. Mezi prosincovým a lednovým plénem vyvíjeli 
generálové J. Šejna, předseda Hlavního výboru KSČ na MNO, a M. Mamula vedoucí 8. oddělení 
(státní administrativy) ÚV KSČ velikou aktivitu na záchranu pozic Novotného a samozřejmě i na 
záchranu vlastního postavení. Absolvovali řadu jednání a schůzek s téměř kompletní špičkou čs. 
generality s výjimkou ministra Lomského. 
     Pokračování přerušeného pléna ve dnech 3. až 5. ledna 1968 proběhlo v ostrých zápasech o 
vedení komunistické strany. Jejich výsledkem bylo rozdělní funkce prezidenta a prvního tajemníka ÚV. 
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Prezidentem nadále zůstal A. Novotný a do čela strany byl zvolen dosavadní tajemník ÚV KSS 
Alexander Dubček. Tato změna proběhla i kvůli informační bariéře bez většího zájmu veřejnosti, jež se 
domnívala, že šlo o tradiční výměnu vedoucích kádrů ve straně. Přijatá politická rezoluce, která se 
nijak nelišila od předchozích podobných dokumentů ze zasedání ÚV, to jenom potvrzovala. Vrcholný 
orgán strany požadoval prohloubení ideové a akční jednoty KSČ, upevnění její vedoucí úlohy ve 
společnosti či uplatnění leninských principů ve vztazích mezi Čechy a Slováky. Politická linie XIII. 
sjezdu KSČ zůstávala v platnosti. 
     Ačkoliv lednové plénum v prvých dnech a týdnech nevyvolalo větší zájem či pozornost veřejnosti a 
ani sami jeho aktéři mnohdy nedoceňovali jeho skutečný význam, stalo se počátkem reformního 
procesu v československé společnosti. Obavy a znepokojení, které nástup reforem vyvolal v Moskvě, 
v Berlíně, ve Varšavě a v Sofii, dávalo tušit možné budoucí komplikace na jejich obhájení.“ 
 
7.leden 1968 
     Iniciativou instruktora Špryňara je na letišti v Novém Dvoře zorganizován letový den. 
Létalo se na navijáku s L-13 OK-6814 a svůj první start v novém roce si odbylo 16 pilotů či 
pilotních žáků. Byla mezi nimi i Zdeňka Šedová, která sňatkem s pilotem Petrem Benešem 
změnila příjmení na Benešová. Do análů tak zase přibyla jedna letištní svatba. 
     Všichni byli v očekávání dalších letových dnů, jenže matka Příroda nesdílela přání 
plachtařů a zasypala letiště nebývale silnou záplavou sněhu. 
 

  
 

  
Letiště Nový Dvůr, polovina ledna 1968 

 
     Kovovýroba pod vedením Vladimíra Rumla za pomoci brigádníků sice „jela naplno“ a 
celkem v pohodě se dařilo naplňovat předem dohodnuté kvóty výrobků pro odbyt, ale v Radě 
aeroklubu se začal diskutovat problém dalšího výrobního programu. Bylo totiž jasné, že 
stavoznaky nebude možné vyrábět donekonečna. A protože současná ekonomická situace 
aeroklubu to dovolovala, přijala Rada AK usnesení k nákupu dalšího strojního vybavení. 
     Současně s tím Rada AK odsouhlasila, že každému, kdo zabezpečí nějakou zakázku, bude 
kynout 10% odměna z čistého zisku.  
     Politické „harašení“ v nejvyšších patrech státu však zatím do většinové společnosti moc 
neproniklo, tím méně do aeroklubu, a tak na letišti panoval relativní klid. 
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21.leden 1968 
     V deníku „Práce“ vychází článek z pera člena ÚV KSČ a budoucího předsedy Národního 
shromáždění ČSSR s názvem „Oč dnes jde“. Josef Smrkovský tím prolomil mlčení nového 
stranického vedení o smyslu „lednového pléna“ a vzbudil pozornost důrazem na demokratické 
rozhodování, hlediska pravdy a náprav deformací. Skutečné důsledky této pro mnohé 
současníky kosmetické změny ve vedení KSČ se pozvolna začaly projevovat. Do podvědomí 
společnosti se tak dostávají slogany: „reformní komunisté“ a „socialismus s lidskou tváří“. 
 
1.únor 1968 
      V č.5/1968 L+K vychází článek s textem: 
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     Dalo by se konstatovat, že nové zásady pro hospodaření aeroklubů nepřinesly vůbec nic 
nového a pro „lid letecký“ byly hlubokým zklamáním. 
     Zatím v kroužku základní letecké přípravy sbírala teoretické znalosti nutné k praktickému 
výcviku řada frekventantů, z nichž po řádném kádrovém prověření v dubnu létat počali: 
Andrle Josef, Bednář Karel jr., Janeček Milan, Javorek Pavel, Lachman Karel, Limberská 
Věra, Matuška Robert, Moravcová Stanislava, Neuman, Poskočil Jaroslav,  Pykal Oldřich, 
Tylerová Jana a Vejr.  
     Piloty na Novém Dvoře ale zatím čekala přestávka v létání až do 30.3.1968.  
 
     Nově zvolený první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček na VII. sjezdu jednotných 
zemědělských družstev vyzývá k prohlubování socialistické demokracie a větší účasti všech 
pracujících na veřejném dění.  
     O dva dny později informuje deník „Rudé právo“, že výroční členské schůze KSČ, 
svolávané na leden a únor, provází nebývalá účast a aktivita členů, s mnoha projevy kritiky 
vlastní práce i vyšších stranických orgánů. 
 
8.únor 1968 
     Deník „Rudé právo“ otiskuje článek J.Smrkovského s názvem „Jak nyní dál?“, v němž 
autor označuje informovanost veřejnosti za nejdůležitější předpoklad demokratizace. 
 
25.únor 1968 
     Lednové plénum; Vojenský historický ústav, Praha; autor Jan Šach (7.1.2015); (částečně 
převzato a upraveno):  
 
     „Na slavnostním shromáždění na Pražském hradě k 20. výročí ´Vítězného února´ promluvil A. 
Dubček kriticky o výsledcích minulých let a vyzval k nápravě minulých chyb. Přítomný L. I. Brežněv 
přednesl projev, v kterém zdůrazňoval nutnost spolupráce socialistických zemí a věrnost marxisticko-
leninskému učení.  
     Po vystoupení Smrkovského a Dubčeka následovaly v krátké době články dalších politiků, stejně 
tak i vystoupení řady představitelů vědy, kultury a sdělovacích prostředků. Šlo vesměs o jakási osobní 
programová prohlášení charakterizující postoj autorů k počínající politické a ekonomické reformě.“ 
 
     Z Československa uprchl generálmajor Jan Šejna, nejvyšší stranický funkcionář v armádě, 
kandidát ÚV KSČ a poslanec Národního shromáždění. Na diplomatický pas odjel do Itálie i 
s přísně tajnými dokumenty Varšavské smlouvy. 
 
28.únor 1968 
     „Reformním komunistům“ tak do karet nahrává zpočátku policií přísně „tutlaná“ aféra 
generála Jana Šejny, která však dosáhla kolosálních rozměrů: 
  
     Čachry proradného generála, aut: Luděk Navara, Jan Gazdík (upraveno, kráceno) 

 
     „Jan Šejna pocházel z chudé rolnické rodiny a ani nedokončil střední školu. Za války, ještě jako 
mladistvý, čachroval s potravinovými lístky.  
     Po válce se v poměrech rychle orientuje a v roce 1946 jako devatenáctiletý vstupuje do KSČ. Je to 
správná volba stejně jako vstup do armády. Nikde jinde by tak rychle kariéru neudělal.  
     V roce 1954 je už na ministerstvu obrany a stává se poslancem Národního shromáždění a 
kandidátem ústředního výboru KSČ. Šejnova kariéra začíná být závratná. 
     ´Jediný Šejna mi podal pravdivý obraz o armádě´, pochválí si ho první tajemník ÚV KSČ a pozdější 
prezident Antonín Novotný.  
     Šejna se stává šedou eminencí celé Československé lidové armády. To už byl podplukovníkem a 
stále bez vzdělání.  
     Na přelomu 50. a 60. let se Šejnova dosud asketická osobnost začíná měnit. Důstojník se touží 
vyrovnat společenské smetánce, která mu stále víc imponuje. Začal si milostný románek se 
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sekretářkou, které slibuje manželství, ale k rozvodu se nemá. Hrozí skandál, a tak sekretářka musí 
změnit pracoviště. Šejna vedl nákladný a rozmařilý život. Navíc ho odsunutá sekretářka vydírala, takže 
jí raději ze svého dorovnával plat, hradil i vybavení jejího bytu. Podle odhadů ho stála sedmdesát tisíc 
korun, což byla velice vysoká částka. 
     Šejnovy nároky na životní styl se však stále zvyšují. Plat vysoce postaveného vojáka a poslance 
mu už dávno nestačí. Když se někde konala pitka, platil za všechny.  
     Zajímavá je i výpověď Šejnova řidiče, který mu podával na poště sázenky sportky. Generál 
měsíčně prosázel téměř deset tisíc korun, což byl zhruba pětinásobek tehdejšího průměrného platu.  
     A tak se dal na kšefty s nedostatkovými osobními automobily. V tom klanu byl i syn prezidenta 
Novotného, s nímž Šejna jezdil na pstruhy. Samozřejmě, že jim to procházelo. 
     Šejna utrácel mnohem víc, než vydělával. Záchranné finanční lano mu hodil tajemník hlavního 
výboru KSČ při ministerstvu národní obrany podplukovník Jaroslav Moravec. ´Vím, jak si pomoci od 
dluhů,´ řekl mu. Věděl, že zemědělská družstva nemohou plnit plán sklizně travin, protože jim chybí 
nedostatkové osivo.  
     A tak Šejna zavolal jako poslanec několika zemědělským výzkumným ústavům, které pak jetelová 
semínka družstvům dodaly.  
     Generál si za to nechal dobře zaplatit. Když to později vyšlo najevo, zrodila se i Šejnova přezdívka 
´semínkový generál´. 
     Jenže to už Šejna vězel v podivných kšeftech až po uši. V archivu vojenského zpravodajství se 
nachází také pozoruhodná tabulka, která ukazuje rozsah Šejnova kšeftování. V tehdejších korunách 
to byly obrovské částky. Zisk ze semene: asi 300 tisíc, zisk z obstarávání aut: 15 tisíc, vylákání peněz 
za obstarání bagru: 5 tisíc, zisk za slib opatřit auta (která neopatřil): 66 tisíc, dluhy občanům: Křivánek 
4 tisíce, Černuška 7 tisíc, Pelech 10 tisíc, dluh u Státní spořitelny v Praze: 26 816, odcizené peníze 
vylákané na odměny: 20 tisíc.  
     Navíc na jeho chatě pracovali zadarmo vojáci a zadarmo získal dřevo.    
     Šejna byl prototypem vysokého funkcionáře tehdejší komunistické strany. Neskrývaný kariérista, 
který tehdejší systém využíval a zneužíval ve svůj osobní prospěch. 
     Měl však dobré krytí: prezidenta Novotného. Lépe na tom být nemohl! To platilo ovšem jen do 
konce roku 1967, kdy se Novotného pozice začala otřásat. Právě tehdy se v hlavách jeho příznivců 
zrodil ďábelský plán, který je dodnes obestřen tajemstvím: Novotného podpoří armáda, spiklenci 
včetně Šejny pošlou na Prahu tanky. Město obsadí vedle tankové brigády i výsadkáři a připraví se 
seznam tisícovky osob, které budou zatčeny.  
     Historikové dodnes o plánovaném převratu neznají všechny podrobnosti, ale armáda asi skutečně 
chystala vystoupení na podporu Novotného a počítalo se s obsazením Prahy. Jenže puč se nekonal a 
o podivné kšeftování generála Šejny se začala zajímat policie.  
     Ten se připravuje na to, že bude zbaven poslanecké imunity. Tušil, co by následovalo. Měl z 
kriminálu panickou hrůzu, před přáteli se nechal slyšet, že by raději spáchal sebevraždu, než by šel do 
vězení.   
     V únoru 1968 stihl Šejna zmizet. Všude rozhlásil, že jede na Šumavu, ale zamířil do Maďarska. 
Přes Jugoslávii se dostal do Itálie a tam požádal o pomoc americkou ambasádu. A Američané se už o 
něj postarali. Okamžitě mu zajistili bezpečí a cestu do USA. 
     Byl pro ně mimořádně cenný jako jeden z nejvýše postavených dezertérů celého sovětského bloku 
a navíc s sebou přivezl bednu plnou přísně tajných materiálů Varšavské smlouvy!  
     V Americe dostal příspěvek 100 tisíc dolarů na nový dům a stal se expertem na východní blok. 
Začal hrát úplně novou životní roli: stal se antikomunistou.  
 
4.březen 1968 
     Toho dne ÚV KSČ ruší své usnesení o podřízenosti cenzury stranickému aparátu a vzdává 
se přímého zasahování do činnosti sdělovacích prostředků. 
     Náměstí a všechna veřejná prostranství kypěla vzrušenými diskusemi, a i když se tehdy 
ještě většinou řešilo, jak stávající režim „zlidštit“, nikoli zásadně změnit či dokonce zrušit, 
lidé, vesměs silně zpolitizovaní, žíznivě lapali informace, sáli je jak suchá houba vodu.  
     Byla to situace pro normální civilizovaný život v „usazené socialistické demokracii“ 
nepřirozená, pro lidi žijící v informačním vakuu ovšem silně podnětná a pochopitelná. 
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     Začaly se ozývat hlasy volající po zrušení mocenského monopolu KSČ na vedení 
Svazarmu, decentralizaci a rehabilitaci původních zájmových organizací s národními a 
regionálními orgány.  
     Omezení finančních prostředků počátkem šedesátých let vyvolalo
pochyby o vhodnosti tehdejšího způsobu řízení sportovních organizací. Na druhé straně u 
aeroklubů tato situace přispěla ke vzniku jisté formy kolektivní hrdosti, plynoucí z
úspěšných ekonomických aktivit.
     Vedení Oddělení letecké a parašutistické přípravy a sportu (OLPPS) Svazarmu začalo 
vidět v obrodném procesu možnost jak napravit nejkřiklavější politické zásahy do sportovního 
letectví. Paralelně s tím rostl tlak aeroklubů na vytvoření volených orgánů s
pravomocí a umožnění iniciativy v
ještě nejednalo o administrativní vyvázání sportovního letectví ze Svazarmu.
měly přijít později.  
 
 
 

 

     Na přelomu února a března 
pují do politického života čs. sdělovací 
prostředky, zbavené dosavadní cenzury. 
Dochází k informační explozi a k
rové konfrontaci i na témata dosud 
tabuizovaná. Společnost je zavalena 
spoustou informací o chybách režimu
prezidenta  A. Novotného a zvláště pak 
o hrůzách režimu padesátých let.
     Když Šejnova aféra 
médii vybuchuje naplno
terčem kritiky. Stejně tak jsou kritizo
vány poměry v armádě a o příslušnících 
ČSLA se nemluví jinak, než jako o 
„Šejnových dětech“.  
 
     Postoje konzervativních komunistů, 
jimiž byl ÚV Svazarmu doslova pro
lezlý, však nedávaly pražádnou na
změnám.    
     Letecké sporty, které se už dříve 
vymezovaly k jistým nekompetentním 
usnesením ÚV Svazarmu
směru k leteckým činnostem, proto 
nuceny přikročit k radikálnímu řešení.
     Aktivy zástupců aeroklubů s
v Brně, Nitře a Praze měly jediný a 
základní úkol: připravit vznik 
samostatného a na současném Svazarmu 
nezávislého Aeroklubu Československé 
socialistické republiky.
     Uvažovalo se i o vzniku Východo
českého aeroklubu.       

11.4.1968 

Začaly se ozývat hlasy volající po zrušení mocenského monopolu KSČ na vedení 
Svazarmu, decentralizaci a rehabilitaci původních zájmových organizací s národními a 
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6.-7.březen 1968 
     V bulharské Sofii se schází politický poradní výbor Varšavské smlouvy, který vyjádřil 
podporu novému vedení KSČ s výhradou, aby se rozhodně čelilo protikomunistickým silám. 
 
     Z pohledu sportovního letectví se stal zlomovým bodem 16. březen 1968, kdy byl ustaven 
Moravský aeroklub a v Nitře vznikl Slovenský národní aeroklub. Na schůzce zástupců 
aeroklubů z Čech byl vyhlášen vznik Českého aeroklubu a Aeroklubu ČSSR. 
 
16.březen 1968 
     Na Moravě, v Brně, je ustaven Moravský národní aeroklub a do jeho čela se staví prof.dr. 
Jan Vanýsek. 
 

 
L+K č.9/1968 z 11.4.1968 

  
17.březen 1968 
     Na Slovensku, v Nitře, je založen Slovenský národní aeroklub a jeho předsedou je zvolen 
Ing.Miloš Ort. 
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L+K č.9/1968 z 11.4.1968 

 
20.březen 1968 
     Předsednictvo Ústřední rady odborů vyzývá prezidenta A.Novotného k abdikaci. Týž 
požadavek vyslovují i sdělovací prostředky, je podpořen i aktivem Vysoké školy politické ÚV 
KSČ a stejná slova zazněla na setkání pražské mládeže s představiteli veřejného života 
Smrkovským, Šikem a Seluckým. 
 
21.březen 1968 
     Spánek léčí, říkají lékaři, ale pochybuji, že by mohl vyléčit mnohaleté neduhy 
svazarmovské organizace. V zájmu objektivní a pravdivé informace nutno podotknout, že 
v polovině března nespal už ani Svazarm, i když se spánku oddával až příliš dlouho.  
     Byl nemile probuzen útoky na jednotu organizace takřka ze všech stran. Akční program 
připravoval sekretariát ÚV Svazarmu od druhé poloviny února. Jeho první úpravy však 
neřešily demokratizaci, ale spíše uchování pozic za cenu mírných ústupků. Není divu, když 
jeho obsah vedl k vyslovení nedůvěry vedení Svazarmu i ze strany komunistů - poctivých 
řadových pracovníků sekretariátu a byl odsouzen některými novináři v denním tisku. Proto na 
mimořádné schůzi předsednictva ÚV Svazarmu bylo přijato následující usnesení:  
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L+K č.9/1968 z 11.4.1968 

 
     Rozjetý vlak však už nebylo možno zastavit. Na neděli 24.3.1968 bylo připraveno ustavení 
Aeroklubu ČSSR. Ani denní tisk nemohl najednou vychrlit tu záplavu informací, rezolucí a 
usnesení, nehledě na to, že lidé ztráceli trpělivost, nechtěli čekat, nechtěli brát některá fakta na 
vědomí a usilovali rozhodovat o svých věcech sami! 
 
22.březen 1968 
     Pod sílícím tlakem veřejnosti a okresních stranických konferencí Antonín Novotný ze 
„zdravotních důvodů“ odstoupil z funkce prezidenta ČSSR. Jeho odstoupením se ještě více 
urychlil demokratizační proces v Československu a donutil Novotného stoupence, aby 
dočasně vyklidili pozice ve stranickém a státním aparátu, v armádě a dalších ozbrojených 
složkách státu. 
 
23.březen 1968 
     V Československu se lidé radovali z politického uvolnění a demokratizační proces byl 
dobře přijat v zemích západního světa. 
     Ale v sousedních socialistických státech vedoucí činitelé tamních komunistických stran 
začali vyjadřovat svou nespokojenost. K prvnímu tajemníkovi UV KSSS L.I. Brežněvovi se 
připojili nejvyšší představitelé ostatních zemí východního bloku. Za Bulharko to byl 
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T.Živkov, za Polsko W.Gomulka, za Maďarsko J.Kádár a za NDR W.Ulbrich. Jediný, kdo se 
odmítl na akcích proti Československu účastnit byl za Rumunsko N.Ceausescu. 
     Proto bylo iniciováno svolání vícestranné schůzky, kde byla vyjádřena obava nad stavem 
v Československu a tím začala koordinace postupu sovětského vedení s ostatními představiteli 
států Varšavské smlouvy.  
     Zásady politiky Sovětského svazu, zformované na schůzce v Drážďanech a podepřené 
ostatními státy Varšavské smlouvy, byly zacílené proti pokusům československého vedení o 
samostatnější přístup ve vnitřní i v zahraniční politice.   
 
     Také předsednictvo ústřední letecké sekce dalo svůj hlas demokratizačnímu proudu, který 
pramenil v aeroklubech. Jak předsednictvo sekce, tak její komise se otázkou ustavení 
Aeroklubu ČSSR několikrát zabývaly. Předsednictvo sekce ustavilo i komisi pro zpracování 
akčního programu, jehož obsahem se stal návrh na založení Aeroklubu ČSSR. Tento návrh 
byl dán k disposici některým aeroklubům a sloužil jako podklad pro studii nové organizační 
struktury leteckého úseku. Život v aeroklubech však byl rychlejší, činorodější, a tak to, co 
měla sekce v návrhu, aerokluby již kategoricky požadovaly.    
     Předsednictvo ústřední letecké sekce nechtělo tříštit jednotu sportovního letectví ČSSR, a 
proto plně podpořilo snahy a záměry klubů. Současně dalo k disposici své možnosti, aby další 
činnost leteckého úseku šla legální cestou při zachování kontinuity v plnění současných 
úkolů. To také vyplývá  z jeho prohlášení, které vydalo na své mimořádné schůzi v pátek 
23.3.1968 a dalo je k disposici tisku: 
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L+K č.9/1968 z 11.4.19 

 
24.březen 1968 
     Protože už byly založeny národní aerokluby Moravy a Slovenska, založení národního 
aeroklubu se dočkaly i Čechy. Toho dne dopoledne v Praze poněkud chaoticky vzniká Český 
národní aeroklub s prozatímním jedenáctičlenným kolektivním vedením. 
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     Týž den, v neděli odpoledne, v kulturním sále ROH na Hlavním nádraží v Praze, byl za 
přítomnosti zvolených zástupců ČNA, MNA a SNA a předsednictva ústřední letecké sekce 
ustaven Aeroklub Československé socialistické republiky. 
     Zároveň bylo tajným hlasováním zvoleno devítičlenné prozatímní předsednictvo AČSSR a 
zvolen úřadující tajemník bez hlasovacího práva.  
     Současně bylo rozhodnuto vytvořit prozatímní ústřední výbor AČSSR, složený 
z předsednictev ČNA, MNA, SNA a předsednictva ÚLS. To vše vyplývá z následujících dvou 
dokumentů: 
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     Toto společné prohlášení bylo vydáno v nočních hodinách v neděli 24.3.1968 na závěr 
společného zasedání předsednictva AČSSR a předsednictva ÚLS. Členové obou orgánů si 
objasnili vzájemná stanoviska, přesvědčili se, že rámcově sledují společné cíle a dohodli se, 
že v zájmu zachování jednoty budou pracovat společně jako jeden orgán. 
 

 
L+K č.11/1968 z 13.5.1968 
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     V politické sféře a jejich špičkách nabraly události nevídaný spád. Po nucené abdikaci 
prezidenta Novotného je svoláno Národní shromáždění, aby zvolilo prezidenta nového. 
Kandidát byl jediný: armádní generál Ludvík Svoboda. 
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28.březen 1968 
     Ve Španělském sále Pražského hradu se konalo zasedání ÚV KSČ. Přijalo rezignaci 
A.Novotného na funkci člena ÚV KSČ a prezidenta republiky. Zároveň schválilo kandidaturu 
L.Svobody na prezidentský úřad. 
     J.Smrkovský byl zvolen do předsednictva ÚV KSČ. Do čela ÚKRK KSČ byl tajným 
hlasováním zvolen M.Jakeš. 
 

30.březen 1968 
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L+K č.9/1968, 11.4.1968 

 
     Konec posledního březnového týdne pak přinesl ještě další zajímavé dokumenty. Na 
mimořádném zasedání předsednictva ÚV Svazarmu byla přijata demise vedení Svazarmu, a to 
generálů Hečka a Noveka, plk. Čamry a Tošera. 
     Zároveň PÚV uvolnilo z funkcí členů PÚV generály Čepického, Šádka a členy Neuberta a 
Lešenářovou. PÚV odvolalo z funkcí některé náčelníky oddělení - Anděla, Bohušu a Antona. 
     Současně PÚV na přechodnou dobu pověřilo řízením ÚV ing.Škubala a kooptovalo za své 
členy předsedy ústředních sekcí, předsedy nově vznikajících skupin a přijalo toto usnesení: 
 
     „Předávají se plné moci ústředním sekcím Svazarmu pro řízení činnosti jejich příslušných 
odborných úseků a podřizuje se aparát dosavadních odborných oddělení ÚV k přímému řízení 
ústředním sekcím Svazarmu. Všechna tato rozhodnutí předsednictva ÚV jsou účinná 
s okamžitou platností.“ 
 
     Toto usnesení vzalo vedení nově ustaveného Aeroklubu ČSSR na vědomí na společném 
zasedání předsednictva AČSSR a předsednictva ÚLS. Oba orgány si v tajném hlasování 
zvolily společný užší výbor ve složení gen.Vosáhlo, Veslár, Beneš, pplk.Švácha, plk.Kocfelda 
a Novák, a pověřilo jej řízením další činnosti. 
     Zároveň potvrdilo ve funkcích dosavadní předsedy odborných komisí sekce, které se podle 
společného prohlášení z 24.3.1968 stávají komisemi AČSSR. Odborné komise AČSSR 
odpovídají za plnění úkolů v roce 1968. Jejími předsedy jsou: hospodářská - O.Bartůněk, 
disciplinární - ing.T.Maňka, motorová - K.Křehký, plachtařská - V.Macák, technická -
F.Kubiš, zdravotní - plk.MUDr. J.Soldát, výchovně propagační - J.Frýba. V parašutistické 
komisi byl odvolán předseda dr.V.Birjukov a řízením komise pověřen pplk.C.Čejpa. 
     Závěrem bylo rozhodnuto vystoupit na plénu ústředního výboru Svazarmu v dubnu t.r. 
s požadavkem na vytvoření samostatného Aeroklubu ČSSR. Zároveň byli ve funkcích rovněž 
potvrzeni zástupci aeroklubu ČSSR v koordinačním výboru pro oslavy padesáti let 
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československého letectví a utvořena komise pro řízení přípravy 61.generální konference FAI 
1968 ve složení Frýba, Hotěk, Švácha. 
 
     Pouhé prvé tři měsíce roku 1968 stačily k tomu, aby se kolos zvaný Svazarm počal otřásat 
v samých základech. Zdálo se, že nic nebrání tomu, aby AČSSR odstřihl pupeční šňůru, která 
ho poutala ke Svazarmu a došel tak k definitivnímu osamostatnění. 
     Socialismus s lidskou tváří nebyl žádný podvod komunistů na lidech, jak se dnes mnozí 
pokoušejí tvrdit. Občané dobře vycítili, že reformním komunistům jde vážně o svobodu, 
lidská práva a snad, někdy a některým, i o demokracii, a proto je kriticky podporovali. 
Milióny lidí byly vtaženy do svobodné, často vášnivé diskuse. Dubčekovo vedení začalo mít 
v občanstvu takovou podporu, jakou žádná vláda v dějinách této země nikdy předtím ani 
potom neměla. 
 
     Na Novém Dvoře sněhová nadílka v polovině března konečně odtála, ale vody z ní bylo 
tolik, že letištní plocha byla nasáklá jak mořská houba. Na létání se nedalo ani pomyslet. 
Poškozená drenáž na křížení obou VPD dala vzniknout solidnímu jezeru a kolem ubytovny, 
která naštěstí stojí na pilotech, trávník spíš připomínal dobře zavedené bahenní koupele. 
Centimetrová vrstva vody se tvrdošíjně držela i v „dolním“ hangáru a moc nepomáhalo její 
každodenní vymetání březovými košťaty, o které se staral Ruml se svými spolupracovníky. 
     Nezbývalo nic jiného než čekat, až vítr plochu dostatečně vysuší. 
 
 30.-31.březen 1968 
     Na Novém Dvoře se konečně létá. Na pořadu dne jsou přezkušovací a opakovací lety po 
zimní přestávce, noví žáci se postupně seznamují se životem na letišti. 
 

 
Zleva: Josef Bíbr, Jiří Hájek, Josef Tichý, Josef Andrle, Jaroslav Mercl; Nový Dvůr,  

konec března 1968 
 
3.dubna 1968 
     Pod tlakem okolností šířících se s „Šejnovou aférou“ na funkci ministra národní obrany 
rezignuje generál B.Lomský. 
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4.duben 1968 
     Plenární zasedání ÚV KSČ volí nové předsednictvo. Jeho členy jsou: F.Barbírek, V.Biľak, 
o.Černík, A.Dubček, D.Kolder, F.Kriegel, J.Piller, E.Rigo, J.Smrkovský, J.Špaček, O.Švestka. 
     Za členy sekretariátu jsou zvoleni: A.Dubček, Č.Císař, A.Indra, D.Kolder, J.Lenárt, 
Z.Mlynář, Š.Sádovský, V.Slavík a O.Volejník. 
     ÚV KSČ doporučil, aby současná vláda podala demisi a aby president Svoboda pověřil 
O.Černíka k sestavení vlády nové. 
  
5.duben 1968 
     Vedení KSČ přijímá  jako základní dokument „Akční program“. Byl sice plný 
kompromisů, které byly nevyhnutelné ze strany reformního křídla, avšak obsahoval opatření 
v komunistickém světě převratné. Zdůrazňovala se v něm nutnost politických reforem, 
uspořádání vztahů mezi Čechy a Slováky na federativním principu, přijetí nové ústavy, 
rehabilitace obětí politických procesů, svobodu shromažďování, zrušení cenzury a svobodu 
tisku, svobodu cestování, svobodné podnikání ve sféře služeb a ekonomické reformy. Prostě 
„novým model socialistické demokracie“.  
   
8.duben 1968 
     Prezident republiky L.Svoboda jmenuje novou vládu v čele s O.Černíkem. 
 
10.-11.duben 1968 
     V Praze v těchto dnech proběhlo plenární zasedání ÚV Svazarmu.  
     Dopoledne prvního jednacího dne bylo věnováno ponejvíce organizačním záležitostem. 
Podstatná měla být zpráva předsednictva ústředního výboru, přednesená ing.Škubalem. (Ten 
byl druhý den zvolen do funkce předsedy Svazarmu.) Zpráva však příliš nevybočila 
z dosavadních svazarmovských kolejí. 
     Potom se členové rozšířeného pléna (rozšířeného o členy předsednictva sekcí, popřípadě 
přípravných výborů nových celků) rozdělili podle odborností do skupin, v nichž připravovali 
většinou dlouho do noci stanovisko k situaci na svém úseku. 
     Za letectví zde byli zástupci předsednictva ústřední letecké sekce a nově vzniklých 
územních aeroklubů Slovenska, Moravy a Čech, tvořící prozatímní ústřední výbor Aeroklubu 
ČSSR. 
     Výsledkem jednání tohoto orgánu byl diskusní příspěvek, který jménem prozatímního ÚV 
AČSSR přednesl druhý den na plenární schůzi předseda motorové komise AČSSR Karel 
Křehký: 
     „Na včerejším zasedání informoval ing.Škubal ve zprávě předsednictva ÚV Svazarmu plénum, že 
na leteckém úseku byl vytvořen přípravný výbor pro ustavení Aeroklubu ČSSR. Tato informace 
neodpovídá skutečnosti! Aeroklub ČSSR existuje, byl ustaven 24.března 1968. Již před tím byl 
ustaven Slovenský národní aeroklub, Moravský aeroklub a Český aeroklub.  
     Všechny tyto aerokluby i Aeroklub ČSSR byly ustaveny na schůzích delegátů z jednotlivých 
aeroklubů - tudíž demokratickou cestou. 
     Předsednictvo ústřední letecké sekce Svazarmu plně podpořilo iniciativu členů při utvoření tohoto 
orgánu, který plně vyjadřuje dosavadní snahy předsednictva ústřední letecké sekce po odborném a 
kvalifikovaném řízení letecké činnosti, jež nemohly být v dosavadní svazarmovské organizaci 
uspokojivě uplatněny. Nejlépe tento stav dokumentuje uplynulé období po lednovém zasedání ÚV 
KSČ, kdy přes všechny snahy předsednictva sekce řídící orgány ÚV Svazarmu nebyly schopny 
návrhy realizovat a iniciativa se musela razit cestou od spodu. 
     Na vysvětlenou uvádíme, že letecká činnost tvoří zvláštní specifický druh velmi náročné činnosti, 
jejíž řízení je od jiných činností diametrálně rozdílné a natolik složité, že vyžaduje, aby bylo v plném 
rozsahu a v celém komplexu řízeno jedním odborným orgánem s respektováním státoprávního 
uspořádání pokud jde o Slovensko. 
K této spontánní akci došlo v důsledku nekvalifikovaných zásahů do řízení sekretariátem ÚV 
Svazarmu jak v oblasti obsahu a organizace letecké činnosti, tak hlavně v hospodaření, které 
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neodpovídalo potřebám a možnostem, které sportovnímu letectví naše socialistická společnost 
dávala. 
     Postavení aeroklubů se za poslední léta systematicky zhoršovalo. Po období maximální podpory a 
maximálního rozvoje leteckých sportů v létech 1953-1960, které se také projevilo ve výcvikových  
i vrcholných sportovních výsledcích, nastalo mezi II. a III. sjezdem Svazarmu období neúměrného 
snižování finančních prostředků na letectví.  
     Direktivní řízení a oklešťování demokracie bylo i v tomto období charakteristickým znakem řízení 
leteckého úseku. 
     Výsledky jsou neradostné. Vysoký věkový průměr ukazuje, že mládí mělo do leteckých sportů 
z důvodů organizačních, finančních a administrativních zásahů dveře zavřené, nízký počet nalétaných 
hodin motorových letadel ukazuje na to, že i staří na tom nebyli o nic lépe. 
     Při formování nového ekonomického modelu aeroklubu vycházíme z reality minulosti i současnosti. 
Je zřejmé, že aerokluby jako právní subjekty nebudou hospodářsky zcela nezávislé a soběstačné. 
Budou i nadále odkázány na státní dotaci, na podporu průmyslu a jiné zdroje, protože létání je 
nákladná záležitost. Je nutné si však uvědomit, že aerokluby nejsou jen spotřební složkou finančních 
prostředků ze státního rozpočtu, ale společnosti vracejí velké hodnoty ve formě vycvičených pilotů a 
výsadkářů pro armádu, dále ve formě vysoko kvalifikovaných pilotů pro potřeby Agroletu a malé 
dopravy a v neposlední řadě to jsou kádry technicko-provozního zabezpečení letectva jako celku. 
     Nesmíme zapomenout ani na tu skutečnost, že aerokluby převážně svépomocí vybudovaly 
v Československu značnou síť malých dopravních letišť. Je třeba říci, že všechny jmenované 
výsledky, kterých aerokluby dosahují, jsou každoročně podloženy tisíci bezplatně odvedených 
pracovních a výcvikových hodin členy aeroklubů.  
     Řízení leteckého úseku po stránce hospodářské procházelo v posledních létech řadou změn, které 
stále zhoršovaly hospodářské postavení aeroklubů. Průvodním jevem leteckého úseku byly téměř 
každoroční reorganizace. K těmto soustavným deformacím se aerokluby, s cílem předejít dalším 
nelogickým zásahům, vyjadřovaly. Bohužel, jejich hlas nebyl nikdy vyslyšen. Ani ústřední letecká 
sekce a její odborné komise a dokonce oddělení letecké a parašutistické přípravy ve snaze věci 
pomoci neuspěly a zůstávaly v pozici nevyslyšených poradních útvarů. 
     Dosavadní vedení Svazarmu se nesnažilo přinést do hospodaření nové prvky, nesledovalo účetně 
opotřebení základních fondů vyjádřené odpisy, nesledovalo tvorbu nových zdrojů na prostou a 
rozšířenou reprodukci. 
     Jen tak si lze vysvětlit skutečnost, že vedení Svazarmu nechávalo velkou část letadel tvořící část 
jmění státu (a základních fondů) bez užitku, v pochybné konzervaci s finančními dopady do příštího 
období. 
     Nemístné šetření není totiž hospodaření, přehlíží nutnost optimálního řešení ekonomických 
problémů! 
     Vysoká částka požadovaná Svazarmem za letovou hodinu zhoršila využití zbývající části 
užívaných motorových letadel. Tato letadla musí po vypršení své doby do generálních revizí. Ty se 
musí zaplatit! To jsou vícenáklady příštího období. 
     Činíme bývalé vedení Svazarmu v tomto případě odpovědným za nedodržení režimu 
hospodárnosti na leteckém úseku! 
     Požadujeme, aby Svazarm provedl delimitaci se zhodnocením základních fondů, věcně i finančně! 
     Požadujeme, aby při převedení pravomoci a odpovědnosti na Aeroklub ČSSR byla provedena 
fyzická inventura s odborným a technickým posouzením stupně opotřebení.  
     Předpokladem pro zajištění samostatného řízení leteckého úseku Aeroklubu ČSSR je nezbytně 
nutné, aby oddělení hospodářské správy ÚV Svazarmu provedlo bilanci hospodaření s tímto 
obsahem: 

1. Oddíl příjmy a příděly (ze všech zdrojů), členěné podle dosavadní metodiky. 
2. Oddíl výdaje a odvody by měl zahrnovat náklady na realizovanou činnost, náklady na 

investice, generální opravy (revize), výdaje na přírůstky prostředků v investiční výstavbě 
z výdajů na vědecko-výzkumné a zkušební práce, výdaje na přípravu kádrů a ostatní výdaje. 
Případně bude učiněna dohoda a upřesnění tohoto požadavku podle stávající účetní 
metodiky. 

3. Oddíl vztahy k rozpočtu by měl zahrnovat jak platby do rozpočtu, tak i všechny rozpočtové 
příděly. 

4. Rozdělení finančních prostředků včetně bankovního zůstatku. 
     Jako součást hospodaření aeroklubů je využití možnosti k získávání devizových prostředků za 
vystoupení na zahraničních akcích, za výcvik zahraničních zájemců v aeroklubech ČSSR a za další 
služby poskytované zahraničním účastníkům leteckého provozu. 
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     Nabídky, které Svazarm dosud odmítl, přesto, že šlo o získání devizových prostředků, leteckou 
činností zajistíme a budeme usilovat o získání devizového podílu z těchto akcí. 
     Počítáme s přímým napojením Aeroklubu ČSRR na státní dotaci. Dáváme plné záruky naší 
armádě, že úkoly, které plníme, nebo které bude od nás požadovat, splníme nejen my civilisté, ale i 
vojáci, kteří v naší organizaci zůstávají věrni své práci.“ 
(L+K č.11/1968 z 13.5.1968) 
 

     Ohlas na tento příspěvek byl různý. Podle toho, o co komu šlo! Pozvaní předsedové OV 
Svazarmu, kteří hlavně tleskali při projevech o zachování Svazarmu, radost pochopitelně 
neprojevovali, i když ani teď nebylo snahou AČSSR „rozbít“ Svazarm. Šlo přeci o to, jak 
letecké sporty dělat lépe za stejně (nebo i méně) peněz!  
     Ale tomu záruku nedával ani nový, federalizovaný Svazarm! AČSSR k tomu vydal toto 
závěrečné prohlášení: 
 

 
(L+K č.11/1968 z 13.5.1968) 

 
     Usnesení 5.plenární schůze ÚV Svazarmu, konané 10.-11.4.1968, obsahuje dvanáct bodů. 
V podstatě pouze 7.bod Usnesení se týká letectví! Jeho znění je: 
 
„7. Plenární zasedání vzalo na vědomí vytvoření samostatného Aeroklubu ČSSR, jeho 
vystoupení ze svazku Svazarmu a ukládá PÚV přijmout opatření k delimitaci letecké činnosti do 
konce roku 1968.“ 
 
     ÚV Svazarmu sice vzal na vědomí vystoupení Aeroklubu ČSSR z jeho svazku, ale nadále 
považoval za „své ovečky“ členy základních organizací Svazarmu, tj. i členy aeroklubů. Těm 
pak rozeslal následující: 
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19.-21.duben 1968 
     Ve všech krajích ČSSR se konaly Krajské konference KSČ, z nichž vzešly požadavky na 
urychlené svolání XIV. sjezdu KSČ a na důslednou očistu ústředního výboru od členů, kteří 
se podíleli na deformacích a nezákonnostech. 
     Na krajské konferenci v Ostravě promluvil A.Indra, který ve svém projevu zaujal kritické 
stanovisko k novinářům, k zneužívání svobody projevu, očerňování poválečného období 
budování socialismu, idealizaci T.G.Masaryka a vyslovil se proti svolání mimořádného sjezdu 
KSČ. 
 
     Na letišti v Novém Dvoře mezitím nastala sezóna. Letiště dostatečně vyschlo, a tak během 
měsíce dubna bylo uskutečněno 10 letových dnů. Většina pilotů si v té době odlétala povinné 
lety po zimní přestávce a „chrti“ napjatě očekávali pověstné jarní přeletové počasí.  
     Členská základna se po úbytku žáků z loňského roku (Jírek, Němeček, Tatíček, 
Turnovský) stabilizovala v tomto složení: 18 žáků, 18 pokračováků, 17 sportovců a z nich 
bylo 10 instruktorů. Suma sumárum: 63 létajících. 
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     Co se týká instruktorů, těch sice bylo deset, ale pouze Horáček, Klínský, Riegr, Tichý a 
Vršovský by snesli přísnější měřítka při posuzování výkonu instruktorského řemesla. 
     Přičteme-li k tomu skutečnost, že pro sezónu bylo připraveno 11 bezmotorových letadel 
(1x VT-125, 1x VT-16, 2x VT-109, 3x L-13, 2x VT-425, 2x VT-116), dalo by se konstatovat, 
že sezóna roku 1968 bude zdařilá. 
 

 
Zleva: Jaroslav Himr, v kabině Vladimír Hájek, Jaroslav Mercl a manželé Michalela a 

Ladislav Šatných; Nový Dvůr, duben 1968 
 
     Této představě nahrávala i skutečnost, že po dlouhém váhání a mnohých debatách, 
zejména o finančních aspektech, v Radě AK dospělo do konečné fáze rozhodnutí uspořádat 
plachtařské závody, původně pod názvem jako „Memoriál Ing.Jiřího Šlechty a Josefa 
Miřejovského“. Termín pro plachtařské závodění byl stanoven na dny 27.7.-10.8.1968 a do 
povědomí plachtařské veřejnosti se vžil jako „1.ročník Poháru Železných hor“.  
 
25.duben 1968 
     Do Prahy přilétá maršál SSSR I.Jakubovski a jedná s novým ministrem národní obrany 
gen.M.Dzúrem za přítomnosti L.Svobody, A.Dubčeka a O.Černíka o přípravě cvičení vojsk 
Varšavské smlouvy na území Československa. 
 
1.-9.květen 1968 
     Reprezentant aeroklubu Standa Horáček s VT-116 OK-5414 se účastní „Krajských 
plachtařských závodů v Hořicích. I tentokrát Standa odváděl solidní výkony, avšak smůla při 
jedné disciplíně zhatila jeho ambice a skončil na 9.místě.  
 
     Nedá se konstatovat, že by „obrodné hnutí“ té doby novodvorské letiště nějak postihlo, ale 
je pravdou, že v oné době začal kolem sebe více soustřeďovat sympatizanty Václav Špryňar.  
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     Zatímco náčelník letiště Vršovský se tak nějak sám „upozadil“, zásluhou Špryňara byla 
organizace letových dní v týdnu i přidělování vlečného letounu. Tím získával na sympatiích a 
lidé za ním šli! A to nejenom v létání! Díky jeho organizaci létání i práce prakticky vymizely i 
drobné výpadky pracovních sil ve výrobě a hospodářskému zařízení aeroklubu se dařilo. 
Stejně tak dobře byla udržována letecká i pozemní technika. 
 

 
Stanislav Horáček v roli mechanika; Nový Dvůr, duben 1968 

     

 

Funkci „péhámáka“ plní Karel Bednář jr., Nový Dvůr, duben 1968 
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Žánrový obrázek z plachtařského provozu; Nový Dvůr, květen 1968 

 

  
Pilot Čouda se chystá do „modrého azuru“ s VT-7 OK-0816; Nový Dvůr, květen 1968 

8.květen 1968 
     V Moskvě se konala schůzka prvních tajemníků komunistických stran Bulharska, 
Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a Sovětského svazu. které údajně 
předcházel dopis vedoucího komunistů NDR W.Ulbrichta lídrovi SSSR L.Brežněvovi 
požadující zásah proti reformnímu vývoji v ČSSR. 
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12.květen 1968 
     Sen plachtařů Svatoně a Vinopala o motorovém létání došel naplnění. Už v to ani 
nedoufali, ale jejich žádosti o zařazení do motorového výcviku bylo na jaře náhle vyhověno a 
po intensivním teoretickém školení mohli tento den poprvé vzít do ruky knipl „stopětky“.  
     Následovali tak svého kamaráda Bohouše Poledňáka, který za účelem motorového výcviku 
koncem minulého roku odešel do Aeroklubu Chrudim a už létal samostatné lety. 
     Pravda, jejich výcvik povětšinou probíhal zatím na letišti v Chrudimi nebo v Hořicích, 
protože na Novém Dvoře nebyl kvalifikovaný instruktor. To s sebou přinášelo jisté problémy 
zejména s dopravou, ale kluci byli pro motorové létání tak zaníceni, že hravě překonávali 
všechny překážky. 
 
24.květen 1968 
     Prostřednictvím ČTK se veřejnosti dostává informace, že na území PLR a ČSSR proběhne 
velitelsko-štábní cvičení vojsk Varšavské smlouvy. 
 
1.červen 1968 
     Skončilo plenární zasedání ÚV KSČ, které projednalo federativní uspořádání státu a 
usneslo se svolat mimořádný XIV.sjezd KSČ na 9.9.1968.  
     Byla ustavena odborná komise pro řízení ekonomických otázek spjatých s budoucím 
novým státoprávním uspořádáním republiky. Předsedou komise byl jmenován prof.O.Šik a 
místopředsedou J.Marko.  
 
2.červen 1968 
     Cílovým přeletem do Mladé Boleslavi s VT-425 OK-5320 plní Jaroslav Mercl 
nejobtížnější podmínku pro zisk „stříbného C“. „Pětihodinovku“ si odlétal již 1.5.1968, ale 
ještě mu chybí převýšení. 
 

 
Václav Kalhous v roli navijákaře; Nový Dvůr, duben 1968 
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6.červen 1968 

 
L+K č.13/1968 

 
     Nezaujatému pozorovateli jistě neušlo, že počáteční euforie z provedených změn v oblasti 
sportovního létání poněkud vyhasíná. Možná, že mnozí byli v očekávání rychlých  
a razantních změn, ale ty se jaksi nedostavovaly. Ani cesta informací směrem k členské 
základně nebyla ideální, přestože začal být vydáván informační bulletin „Zpravodaj AČSSR“. 
Když se nikterak ani nezměnily podmínky pro sportovní létání, mnozí měli za to, že co se 
odehrálo během tzv. „pražského jara“, bylo jen bouří ve sklenici vody. 
 
     Poněkud jinak tomu bylo ve společnosti. Ostře sledované dubnové zasedání ÚV KSČ 
přineslo personální změny v předsednictvu ÚV a výměna celého ÚV KSČ měla proběhnout 
na mimořádném sjezdu KSČ v září. Zde také měly být přijaty nové, demokratičtější stanovy 
strany. 
     Zasedání též rozhodlo o odložení květnových voleb do Národního shromáždění, protože 
kandidátky byly vytvořeny ještě za Novotného éry a jejich složení již neodpovídalo stávajícím 
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poměrům. Umožňovaly sice delegovat větší počet kandidátů, než bylo poslaneckých křesel, 
ale občané též požadovali možnost měnit pořadí těchto kandidátů. Z tohoto důvodu byla 
chystána novelizace volebního zákona. 
 
8.červen 1968 
     V Československé televizi vystoupil předseda vlády Oldřich Černík a promluvil o nápravě 
minulých chyb, o novém státoprávním uspořádání republiky, o dělnických radách a o 
zárukách demokratizačního procesu. 
 
     Díky absenci cenzury se otevřely temné případy z období komunistické diktatury, poprvé 
se zveřejňují okolnosti a vedou diskuse kolem záhadné smrti Jana Masaryka, který byl 
v březnu 1948 nalezen mrtev pod okny Černínského paláce. 
     Dění v ČSSR však bylo trnem v oku komunistickým mocipánům v Moskvě, kde se 
v květnu 1968 uskutečnilo československo-sovětské jednání na nejvyšší úrovni. Zde Dubček 
vyslechl velmi ostrou kritiku politických poměrů v ČSSR. Rusové žádali rázná opatření proti 
antisocialistickým a pravicovým silám. 
     „Můžete počítat, že z naší strany obdržíte i jinou pomoc, budete-li chtít,“ doslova řekl  
Brežněv Dubčekovi. 
     V Praze začínají fungovat zárodky opozičních stran. O registraci žádá obnovená sociální 
demokracie, Klub angažovaných nestraníků a K231. Aktivizují se nové křesťanské, 
studentské, mládežnické či odborové organizace. 
     Mohutný společenský pohyb byl přijímán mnohými členy KSČ ale s krajním odporem. 
Někteří z vedoucích funkcionářů strany (Indra, Biľak) dokonce varovali Kreml před 
nebezpečným vývojem. Sovětští představitelé pozorně sledovali vývoj událostí a dobře si 
uvědomovali možné následky oslabení moci KSČ, tj. především ztráty vlastní vojensko- 
politické kontroly středoevropského prostoru. Objevila se obava z dominového efektu, tj. z 
rozpadu komunistických satelitů, proto se uskutečňovala tajná jednání o možné intervenci. 
 

 
Zleva: Vladimír Hájek, Karel Lachman, Jaroslav Mercl, Jaroslav Poskočil, 

Václav Horešovský; Nový Dvůr, červen 1968 
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14.červen 1968 

 

 
Zleva: Miroslav Michalec, Stanislava Moravcová, Josef Bíbr; Nový Dvůr, červen 1968 
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16.červen 1968 
     Jardovi Merclovi se daří splnit poslední podmínku k udělení plachtařského výkonnostního 
odznaku „stříbrné C“ (dosáhl převýšení 1650 m) a jeho odznak nese číslo 2825.  
 
19.červen 1968 
     V pardubické restauraci „Letka“ se v 16,30 schází členská schůze schůze aeroklubu. Její 
jednání mělo jediný bod programu - zajištění konání 1.ročníku „Poháru Železných hor“.     
     Pozornost této akci byla věnována opravdu velká, a to ze dvou prestižních důvodů. Tím 
prvním bylo dokázat, že i malý „vesnický“ aeroklub je schopen organizačně zabezpečit 
plachtařské závody bez poskytnutí jakýchkoli dotací. Ten druhý důvod byl dokázat, že to jde 
zabezpečit vyloženě aktivisticky, pouze za pomoci odhodlání a nadšení členské základny.   
 
20.-30.červen 1968 
     Během těchto deseti dní probíhalo na území ČSSR a Polska cvičení ozbrojených sil 
Varšavské smlouvy, jimž velel sám maršál SSSR I.Jakubovskij. 
     Krom československých, sovětských, maďarských a polských jednotek se ho účastnili také 
pozorovatelé z Bulharska a Rumunska. (Průtahy s odchodem zahraničních jednotek, které se 
cvičení zúčastnily, pak trvaly až do srpna.)   
 
27.červen 1968 
     Manifest, nazvaný „Dva tisíce slov“ sepsal spisovatel Ludvík Vaculík v hotelu Union v 
Praze na Ostrčilově náměstí a vědci ho na dvou dalších schůzkách schválili. Text 
vyšel 27. června 1968 v Literárních listech a celostátních denících Práce, Mladá 
fronta a Zemědělské noviny, tedy den poté, kdy byla 26. června 1968 zákonem č. 84/1968 Sb. 
dočasně zrušena cenzura. Manifest podepsaly stovky osobností veřejného života a více než sto 
padesát tisíc občanů (102 621 podpisů shromáždil deník Práce, 34 241 Literární listy, 20 000 
Mladá fronta, další podpisy shromáždily redakce ČST, Čs. rozhlasu, regionální deníky a 
jednotlivci). Zveřejněna byla pouze jména 70 významných osobností, které manifest 
podepsaly před zveřejněním (Jan Werich, Jaroslav Seifert, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Věra 
Čáslavská, manželé Zátopkovi, Otomar Krejča, Rudolf Hrušínský, Jiří Menzel, atd., též dva 
členové ÚV KSČ – rektor UK Oldřich Starý a filozof Karel Kosík). 

Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem 

     Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly špatné časy s událostmi, které ohrozily jeho 
duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program socialismu. Jeho řízení se však 
dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných 
znalostí ani filosofického vzdělání, kdyby aspoň byli měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli 
vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné vystřídání schopnějšími. 

     Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady, až 
je dostala všechny a nic jiného už neměla. Musíme to tak říci a vědí to i ti komunisté mezi námi, jejichž 
zklamání nad výsledky je tak veliké jako zklamání ostatních. Chybná linie vedení změnila stranu z 
politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro 
vládychtivé sobce, vypočítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím. Jejich příliv zapůsobil na povahu 
i chování strany, která nebyla uvnitř zařízena tak, aby v ní bez ostudných příhod mohli nabývat vlivu 
pořádní lidé, kteří by ji plynule proměňovali, tak aby se stále hodila do moderního světa. Mnozí 
komunisté proti tomuto úpadku bojovali, ale nepodařilo se jim zabránit ničemu z toho, co se stalo. 

     Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou stejných poměrů ve státě. Její spojení se 
státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od výkonné moci. Činnost státu a hospodářských 
organizací neměla kritiku. Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby neměly 
význam, zákony ztratily váhu. Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když 
jsme mohli, nedalo se po nich zase nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, 
že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí 
se nikam nedošlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila 
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zájem o obecné věci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměrů patří i to, že ani 
na ty peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka 
přišly na národ časy, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. 

     Za dnešní stav odpovídáme všichni, více však komunisté mezi námi, ale hlavní odpovědnost mají 
ti, kdo byli součástí či nástrojem nekontrolované moci. Byla to moc umíněné skupiny rozprostřená 
pomocí stranického aparátu z Prahy do každého okresu a obce. Tento aparát rozhodoval, co kdo smí 
a nesmí dělat, on řídil družstevníkům družstva, dělníkům závody a občanům národní výbory. Žádná 
organizace nepatřila ve skutečnosti svým členům, ani komunistická. Hlavní vinou a největším klamem 
těchto vládců je, že svou zvůli vydávali za vůli dělnictva. Kdybychom tomu klamu chtěli věřit, museli 
bychom dnes dávat za vinu dělníkům úpadek našeho hospodářství, zločiny na nevinných lidech, 
zavedení cenzury, která zabránila, aby se o tom všem psalo, dělníci by byli vinni chybnými 
investicemi, ztrátami obchodu, nedostatkem bytů. Nikdo rozumný samozřejmě v takovou vinu 
dělnictva neuvěří. Všichni víme, zejména to ví každý dělník, že dělnictvo prakticky nerozhodovalo v 
ničem. Dělnické funkcionáře dával odhlasovat někdo jiný. Zatímco se mnozí dělníci domnívali, že 
vládnou, vládla jejich jménem zvlášť vychovávaná vrstva funkcionářů stranického a státního aparátu. 
Ti fakticky zaujali místo svržené třídy a sami se stali novou vrchností. Spravedlivě však řekněme, že 
někteří z nich si tuto špatnou hru dějin dávno uvědomili. Poznáme je dnes podle toho, že odčiňují 
křivdy, napravují chyby, vracejí rozhodování členstvu a občanstvu, omezují pravomoc i početní stav 
úřednického aparátu. Jsou s námi proti zaostalým názorům v členstvu strany. Ale velká část 
funkcionářstva se brání změnám a má dosud váhu! Má pořád ještě v ruce mocenské prostředky, 
zvláště na okresech a v obcích, kde jich může užívat skrytě a nežalovatelně. 

     Od začátku letošního roku jsme v obrodném procesu demokratizace. Začal v komunistické straně. 
Musíme to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi námi, kteří odsud už nic dobrého nečekali. Je ovšem 
třeba dodat, že tento proces ani nemohl jinde začít. Vždyť jenom komunisté mohli po celých dvacet let 
žít jakýmsi politickým životem, jen komunistická kritika byla u věcí, kde se dělaly, jen opozice v 
komunistické straně měla tu výsadu, že byla v doteku s protivníkem. Iniciativa a úsilí demokratických 
komunistů je proto jen splátkou na dluh, který celá strana má u nekomunistů, jež udržovala v 
nerovnoprávném postavení. Komunistické straně nepatří tedy žádný dík, patří jí snad přiznat, že se 
poctivě snaží využít poslední příležitosti k záchraně své i národní cti. Obrodný proces nepřichází s 
ničím příliš novým. Přináší myšlenky a náměty, z nichž mnohé jsou starší než omyly našeho 
socialismu a jiné vznikaly pod povrchem viditelného dění, měly být dávno vysloveny, byly však 
potlačovány. Nemějme iluzi, že tyto myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíš 
slabost starého vedení, které se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým vládnutím, v němž mu 
nikdo nebránil. Zřejmě musely do plné formy dozrát všecky vadné prvky skryté už v základech a 
ideologii tohoto systému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z řad spisovatelů a studentů. Zdrojem 
společenským změn je hospodářství. Správné slovo má svůj význam, jen když je řečeno za poměrů, 
které jsou už správně opracovány. Správně opracované poměry – tím se u nás, bohužel, musí 
rozumět naše celková chudoba a úplný rozpad starého systému vládnutí, kdy se v klidu a míru na náš 
účet zkompromitovali politikové jistého typu. Pravda tedy nevítězí, pravda prostě zbývá, když se 
všecko ostatní prošustruje! Není tudíž důvodu k národní vítězoslávě, je pouze důvod k nové naději. 

     Obracíme se na vás v tomto okamžiku naděje, která je však pořád ohrožena. Trvalo několik 
měsíců, než mnozí z nás uvěřili, že mohou promluvit, mnozí však nevěří ani teď. Ale promluvili jsme 
už tak a tolik se odkryli, že svůj úmysl zlidštit režim musíme jedině dokončit. Jinak by odplata starých 
sil byla krutá. Obracíme se hlavně na ty, kdo zatím jen čekali. Čas, který nastává, bude rozhodující pro 
mnoho let. 

     Čas, který nastává, je léto s prázdninami a dovolenými, kdy se nám po starém zvyku bude chtít 
všeho nechat. Vsaďme se však, že naši milí odpůrci si nedopřejí letního oddechu, budou mobilizovat 
své zavázané lidi a budou si už teď chtít zařídit klidné svátky vánoční! Dávejme tedy pozor, co se 
bude dít, snažme se tomu porozumět a odpovídat. Vzdejme se nemožného požadavku, aby nám 
vždycky někdo vyšší podal k věcem jediný výklad a jediný prostý závěr. Každý si bude muset udělat 
své závěry, na svou odpovědnost. Společné shodné závěry je možno najít jen v diskusi, k níž je nutná 
svoboda slova, která je vlastně jedinou naší demokratickou vymožeností letošního roku. 

     Do příštích dnů však musíme jít také s vlastní iniciativou a vlastními rozhodnutími. 

     Především budeme odporovat názorům, kdyby se vyskytly, že je možné dělat nějakou 
demokratickou obrodu bez komunistů, popřípadě proti nim. Bylo by to nespravedlivé, ale také 
nerozumné. Komunisté mají vybudované organizace, v těch je třeba podpořit pokrokové křídlo. Mají 
zkušené funkcionáře, mají konečně pořád v ruce rozhodující páky a tlačítka. Před veřejností však stojí 
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jejich Akční program, který je také programem prvního vyrovnání největší nerovnosti, a nikdo jiný 
nemá žádný stejně konkrétní program. Je třeba požadovat, aby se svými místními akčními programy 
přišli před veřejnost v každém okrese a v každé obci. Tu náhle půjde o velmi obyčejné a dávno 
čekané správné činy. KSČ se připravuje na sjezd, který zvolí nový ústřední výbor. Žádejme, aby byl 
lepší než ten dnešní. Říká-li dnes komunistická strana, že své vedoucí postavení napříště chce opírat 
o důvěru občanů a ne o násilí, věřme tomu potud, pokud můžeme věřit lidem, které už teď posílá jako 
delegáty na okresní a krajské konference. 

     V poslední době jsou lidé zneklidněni, že se postup demokratizace zastavil. Tento pocit je zčásti 
projevem únavy ze vzrušeného dění, zčásti odpovídá faktu: minula sezóna překvapivých odhalení, 
vysokých demisí a opájivých projevů nebývalé slovní smělosti. Zápas sil se však jen poněkud skryl, 
bojuje se o obsah a znění zákonů, o rozsah praktických opatření. Krom toho novým lidem, ministrům, 
prokurátorům, předsedům a tajemníkům, musíme popřát čas na práci. Mají právo na ten čas, aby se 
mohli buďto osvědčit, nebo znemožnit. Krom toho v centrálních politických orgánech nelze dnes čekat 
víc. Stejně projevily nechtě podivuhodné ctnosti. 

     Praktická kvalita příští demokracie závisí na tom, co se stane s podniky a v podnicích. Při všech 
našich diskusích nakonec nás mají v rukou hospodáři. Dobré hospodáře je třeba hledat a prosazovat. 
Je pravda, že všichni jsme ve srovnání s rozvinutými zeměmi špatně placeni a někteří ještě hůř. 
Můžeme žádat víc peněz – které lze natisknout a tím znehodnotit. Žádejme však spíše ředitele a 
předsedy, aby nám vyložili, co a za kolik chtějí vyrábět, komu a zač prodávat, kolik se vydělá, co z 
toho se vloží do modernizace výroby a co je možno rozdělit. Pod zdánlivě nudnými titulky běží v 
novinách odraz velmi tvrdého boje o demokracii nebo koryta. Do toho mohou dělníci jakožto 
podnikatelé zasáhnout tím, koho zvolí do podnikatelských správ a podnikových rad. Jakožto 
zaměstnanci mohou pro sebe udělat nejlíp, když si za své zástupce zvolí do odborových orgánů své 
přirozené vůdce, schopné a čestné lidi bez ohledu na stranickou příslušnost. 

     Jestliže nelze v této době čekat od nynějších centrálních politických orgánů víc, je třeba dosáhnout 
více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, 
jednali nečestně nebo krutě. Je třeba vynalézat způsoby, jak je přimět k odchodu. Například: veřejná 
kritika, rezoluce, demonstrace, demonstrační pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu, 
stávka, bojkot jejich dveří. Odmítat však způsoby nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož by jich využili k 
ovlivňování Alexandra Dubčeka. Náš odpor k psaní hrubých dopisů musí být tak všeobecný, aby 
každý takový dopis, který ještě dostanou, bylo možno považovat za dopis, který si dali poslat sami. 
Oživujme činnost Národní fronty. Požadujme veřejná zasedání národních výborů. K otázkám, které 
nechce nikdo znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, 
zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout. Okresní a 
místní tisk, který většinou zdegeneroval na úřední troubu, proměňujme v tribunu všech kladných 
politických sil, žádejme ustavení redakčních rad ze zástupců Národní fronty nebo zakládejme jiné 
noviny. Ustavujme výbory na obranu svobody slova. Organizujme při svých shromážděních vlastní 
pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy, ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní 
místa, jejich odpovědi zveřejňujme třeba na vratech. Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají 
skutečnou trestnou činnost, naší snahou není způsobit bezvládí a stav všeobecné nejistoty. 
Vyhýbejme se sousedským hádkám, neožírejme se v politických souvislostech. Prozrazujme fízly. 

     Oživený letní pohyb po celé republice vyvolá zájem o uspořádání státoprávního vztahu mezi Čechy 
a Slováky. Považujeme federalizaci za způsob řešení národnostní otázky, jinak je to jen jedno z 
významných opatření k demokratizaci poměrů. Toto opatření samo o sobě nemusí ani Slovákům 
přinést lepší život. Režim – v českých zemích zvlášť a na Slovensku zvlášť – se tím ještě neřeší. 
Vláda stranicko-státní byrokracie může trvat, na Slovensku dokonce o to líp, že jako „vybojovala větší 
svobodu“. 

     Veliké znepokojení v poslední době pochází z možnosti, že by do našeho vývoje zasáhly 
zahraniční síly. Tváří v tvář všem přesilám můžeme jedině trvat slušně na svém a nezačínat si. Své 
vládě můžeme dát najevo, že za ní budeme stát třeba se zbraní, pokud bude dělat to, k čemu jí dáme 
mandát, a své spojence můžeme ujistit, že spojenecké, přátelské a obchodní smlouvy dodržíme. Naše 
podrážděné výtky a neargumentovaná podezření musí jen ztěžovat postavení naší vlády, aniž nám 
pomohou. Rovnoprávné vztahy si beztak můžeme zajistit jedině tím, že zkvalitníme své vnitřní poměry 
a dovedeme obrodný proces tak daleko, že jednou ve volbách si zvolíme státníky, kteří budou mít tolik 
statečnosti, cti i politického umu, aby takové vztahy ustavili a udrželi. To je ostatně problém naprosto 
všech vlád všech menších států světa! 
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     Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost. Máme znovu možnost vzít do 
rukou naši společnou věc, která má pracovní název socialismus, a dát jí tvar, který by lépe odpovídal 
naší kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež jsme o sobě původně měli. Toto jaro právě 
skončilo a už se nevrátí. V zimě se všecko dovíme. Tím končí toto naše prohlášení k dělníkům, 
zemědělcům, úředníkům, umělcům, vědcům, technikům a všem. Napsáno bylo z podnětu vědců. 

 
28.červen 1968 
     Denní tisk informoval o tom, že PÚV KSČ odsoudilo manifest „Dva tisíce slov“ jako 
výzvu, která se obrací proti novému vedení strany. Stejné stanovisko zaujalo i PÚV KSS, 
vláda a NF. 
     A.Indra rozeslal na KV a OV KSČ dálnopisy s doporučením uplatnit mocenské prostředky 
proti těm, kdo by se chtěli k výzvě „Dva tisíce slov“ připojit. 
 

 

Josef Krištof; Nový Dvůr,  
červenec 1968 

30.červen 1968 
     Pavlovi Aubrechtovi se daří s VT-116 OK-7411 
uletět 265 km jako cílový přelet do Nitry. Jeho 
výkon je ale podle dostupných záznamů posledním 
cílovým přeletem, který se z letiště na Novém 
Dvoře uskutečnil.  
     Samozřejmě, vyjma padesátikilometrových 
přeletů k získání „stříbného C“. 
 

5.červenec 1968 
     Josef Krištof má před sebou úkol splnit nejtěžší 
podmínku pro zisk „stříbrného C“, a to přelet delší 
50 km. Po delším otálení nad letištěm zamíří se 
svým strojem VT-125 OK-0744 směr Polička. A 
daří se mu doletět na místo určení! Ale na „stříbrné 
céčko“ si musí ještě počkat. Nemá totiž ulétnutou 
„pětihodinovku“. 

 

 
7.červenec 1968 
     Předsednictvu ÚV KSČ jsou doručeny dopisy z Moskvy, Varšavy, Berlína, Sofie a 
Budapešti kritizující současné politické a společenské poměry v ČSSR. V zemích Varšavské 
smlouvy, vyjma Rumunska a Maďarska, je zaznamenána stupňující se kampaň proti ČSSR.  
 
     Téhož dne si naplánoval 200 km přelet po trojúhelníkové trati s otočnými body Vrchlabí a 
Mladá Boleslav pilot Ladislav Čermák, kterému dělal v kabině L-13 OK-3814 společnost Jiří 
Hájek. Moc se jim nedařilo, přistáli po 56 km na letišti v Jičíně. 
 
12.červenec 1968 
     ÚV KSSS svolává do Varšavy schůzku socialistických zemí, ale ÚV KSČ rozhoduje se 
této schůzky neúčastnit a místo toho pokusit se zavést s „bratrskými stranami“ dvoustranná 
jednání.  
 
14.-15.červenec 1968 
     Když vedení KSČ odmítlo účast na summitu v polském hlavním městě, vztahy mezi 
Prahou a jejími spojenci se vyhrotily. I za neúčasti zástupců KSČ se ve Varšavě rokovalo  
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a dopis zaslaný představitelům KSČ obsahoval ultimativní požadavky. Zdůrazňovalo se v 
něm, že obrana socialismu v ČSSR je společnou věcí i sousedních zemí.  
     V dopise tzv. „Varšavské pětky“ bylo konstatováno překročení míry „bratrské“ tolerance 
vůči reformnímu úsilí, ale byla zde snad poprvé formulována i Brežněvova doktrína společné 
obrany socialismu.  
 
19.červenec 1968 
     ÚV KSČ přijal k „varšavskému dopisu“ stanovisko, ve kterém sice připouštěl existenci 
dílčích extrémů, ale trval na programu demokratizace, samosprávy, spolčovacím a 
shromažďovacím právu. Bylo zdůrazněno, že „řešení vnitřních problémů je nezadatelným 
právem každé země a jejího lidu“. 
     Na podporu tohoto stanoviska se po celé zemi konala občanská shromáždění. 
 
25.červenec 1968 
    Z Oblastního leteckého střediska v Hořicích je na sportovní letiště oblasti zaslán „Pokyn 
č.8“, jenž dokumentoval v otázkách přiznání právní subjektivity aeroklubům poněkud 
vládnoucí chaos ve strukturách řízení.   
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27.červenec - 10.srpen 1968  
    Nastal vrchol domácí plachtařské sezóny - 1.ročník „Poháru Železných hor“ jako 
„Memoriál Ing. J.Šlechty a J.Miřejovského“.  
 

 
 

 
Příprava startu jedné z disciplín 1.ročníku PŽH; Nový Dvůr, červenec 1968 
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     K závodu se prezentovalo 15 závodníků, z toho bylo 7 závodníků „domácích“ (Ruml, 
Bednář st., Aubrecht, Beneš, Vršovská, Vinopal, Mercl). Létalo se na typech VT-125, VT-
425, VT-16, VT-116 a L-13, k dispozici byly tři vlečné Z-226 a jedna L-60, o organizaci 
závodu se staralo 31 aktivistů z řad podhořanského aeroklubu. 
     Vítězem sportovního klání se stal J.Kloc z AK Zbraslavice před Kopeckým (AK Moravská 
Třebová) a Markem (AK Chrudim). 
     Během závodu však došlo k tragické události, kdy po střetu dvou větroňů zahynul člen 
aeroklubu Pavel Aubrecht (viz 31.7.1968). 
       
29.červenec - 1.srpen 1968 
     Moskva vyvolala ještě jedno jednání, to se uskutečnilo v Čierné nad Tisou. Sověti v čele 
s L.Brežněvem se tam pokusili československé komunisty donutit, aby zvrátili reformní 
proces. Podle historiků to bylo poslední varování před vojenskou intervencí.  
 

 
zleva: L.I.Brežněv a A.Dubček v Čierne nad Tisou; 29.7.1968 

 

     Do Čierne nad Tisou přibyly dva ostře sledované vlaky. Jeden patřil československé 
delegaci, kterou občané vyprovázeli vzkazem: „Jsme s vámi, buďte s námi.“ Ve druhém vlaku 
cestoval Leonid Brežněv a jeho delegace. Přijel s jasným požadavkem. Chtěl zastavit 
„pražské jaro“, které považoval za kontrarevoluci. Žádal obnovit cenzuru, obměnit vedení 
KSČ a rozpustit nekomunistické spolky. 
     Sovětští představitelé na schůzce mimo jiné prohlásili, že SSSR ztratil za druhé světové 
války při osvobozování Československa 20 milionů životů, a tudíž zemi nevydá ani 
Severoatlantické alianci, ani československým pravicovým silám. 
     Českoslovenští zástupci, v čele s prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ Alexandrem 
Dubčekem, reformy ve své zemi hájili s tím, že demokratizační proces neznamená ústup ze 
socialistické cesty. Československá delegace doufala, že se jí podaří s představiteli 
Sovětského svazu uhrát nějaký kompromis, který zmírní napětí.  
     Delegace se sešly v dnes už chátrající budově naproti nádraží. Ta tehdy sloužila jako kino 
a kulturní dům železničářů.  Sovětský vlak vždy na noc odjížděl za hranice do Užhorodu.  
Schůzka plánovaná na jeden den se totiž protáhla. Politici se nedokázali dohodnout. A tak to 
zkoušeli v užším kruhu přímo ve vagonech a na peronu. V takovém prostředí se uskutečnila    
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i soukromá debata mezi Dubčekem a Brežněvem. O čem přesně v sovětském vlaku mluvili,  
se dodnes neví.  
     Podle některých zdrojů zástupci KSČ v Čierne nad Tisou podlehli nátlaku a slíbili mimo 
jiné, že doma znovu zavedou cenzuru, zakážou Klub angažovaných nestraníků i sdružení 
bývalých politických vězňů K231 a odvolají některé funkcionáře, včetně odbojného člena 
předsednictva Františka Kriegla. 

 

31.červenec 1968 
     (Zpráva zveřejněná v informačním 
bulletinu „Zpravodaj AČSSR“ z října 
1968) 
     „31.7.1968 odpoledne krátce před 14. 
hod. se stal vzdušný prostor u obce 
Poděbaby na havlíčkobrodsku dějištěm 
tragické nehody. Při plachtařském závodě 
pořádaném Aeroklubem Podhořany u 
Čáslavi - Memoriálu Ing.Šlechty a 
Miřejovského na 100 km dlouhé trati na 
trojúhelníku Podhořany - Zbraslavice - 
Havlíčkův Brod - Podhořany se zachytily o 
sebe při otáčce dva větroně. Následkem 
toho se letoun VT-116 řízený pilotem 
27letým Pavlem Aubrechtem zřítil a muž 
v jeho troskách zahynul. Druhý větroň, 
ačkoliv byl také poškozen, nouzově přistál 3 
km od místa srážky v Havlíčkově Brodě a 
jeho pilot vyvázl bez zranění. Tragickou 
nehodu vyšetřuje s příslušníky VB speciální 
komise Svazarmu. 
     Odpovídá R.Vytlačil: 
     Výsledky šetření jsou tyto: Dne 
31.července pokračovaly plachtařské 
závody na letišti Podhořany další disciplínou 
a to na trati Podhořany - Zbraslavice - 
Havlíčkův Brod - Podhořany. Mezi 
závodníky, kteří během dopoledne startovali 

 
Pavel Aubrecht 

byli také pilot Aubrecht na letadle VT-116 OK-5514 a pilot Kuželka na letounu VT-116 OK-4321. Oba 
spolu s dalšími piloty prolétli trať od Podhořan přes Zbraslavice nad letiště Havlíčkův Brod. U letiště 
většina pilotů zjistila stoupavé proudy a po hlášení nad otočným bodem stoupala u letiště nad obcí 
Poděbaby. 
     Také Kuželka přilétl do tohoto prostoru, ve kterém kroužily již dva větroně asi 100-150m výše než 
on a jeden větroň 50-80m níže. Letouny kroužily doprava, zařadil se tedy a kroužil ve stoupavém 
proudu. Spodní letoun pilotoval Aubrecht, který podle svědků i podle polohy nárazu se dostal rychleji 
pod letoun Kuželky. Když zjistil, že je velmi blízko, prudce se naklonil doleva, tím narazil pravým 
křídlem do spodní části trupu letounu Kuželky. Nárazem se ulomilo křídlo a prorazilo přední část trupu 
letounu Kuželky. Letoun Aubrechta přešel do prudké strmé spirály a po několika otáčkách narazil do 
země. Pilot se nepokusil použít padáku, ani nedošlo k otevření kabiny či odpoutání popruhů. Druhý 
letoun pilotovaný Kuželkou po počáteční kolisi přistál na letišti Havlíčkův Brod. 
     Příčinou nehody byla nepozornost pilota Aubrechta, což bylo pravděpodobně ovlivněno úlekem 
z blízkosti druhého letouny, a že chtěl opustit kroužící letouny a provedl náklon doleva a neuvědomil 
si, že má již pravé křídlo pod trupem letounu, který je nad ním.“ 
 

     K tragickému incidentu vychází v „Pokynech číslo 9., OLS Hořice 6.8.1968“ následující: 
     „Letecká katastrofa - předběžný závěr. 
Dne 31.7.1968 došlo při závodech Aeroklubu Podhořany k letecké katastrofě. Během letu na 100km 
trojúhelníku na trati Podhořany - Zbraslavice - Havlíčkův Brod - Podhořany došlo ke srážce dvou 
letounů VT-116. Po ohlášení nad otočným bodem Havlíčkův Brod prováděli piloti kroužení ve 
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stoupavém proudu u obce Poděbaby, asi 2km od letiště Havlíčkův Brod. V tomto stoupavém produ 
točilo 5 větroňů. Během točení do prava přiblížil se letoun VT-116 pilotovaný s.Aubrechtem ze spodu 
těsně k letounu VT-116 pilotovaným s.Kuželkou.Ve snaze a možná i trochu v úleku provedl s.Aubrecht 
prudký náklon do leva a zachytil pravým křídlem o spodní část přídě letounu s.Kuželky. Došlo 
k ulomení pravého křídla v místě ukončení křidélek a k deformaci přední části letounu s.Kuželky. 
Letoun pilotovaný s.Aubrechtem přešel okamžitě do zatáčky a pak do strmé spirály. S.Kuželka, i když 
měl letoun poškozený, přistál na letišti Havlíčkův Brod. S.Aubrecht ve strmé spirále narazil do země a 
zahynul. 
     Případ této katastrofy dokazuje znovu, že i když jde o zkušené a dobré piloty, nelze ani na okamžik 
pominout pozornost okolo sebe, zvláště pak ve stoupavém proudu, kde je více větroňů. 
     Žádám předsedy aeroklubů a náčelníky letišť rozebrat tento případ se vším leteckým personálem.“    
 
2.srpen 1968 
     Prezident ČSSR Ludvík Svoboda propůjčuje Aeroklubu ČSSR „Řád republiky“!  
     Pro současné funkcionáře AČSSR i národních aeroklubů je to jistá satisfakce za práci, 
kterou dosud odvedli v rámci demokratizačního procesu. Všichni tím nabyli přesvědčení, že 
úplné osamostatnění AČSSR z „područí“ Svazarmu je na nejlepší cestě. Nikdo netušil, jak 
hluboce se mýlí! 
 
3.srpen 1968 
      Šest zemí Varšavské smlouvy (Bulharsko, Maďarsko, Polsko, NDR, Československo a 
SSSR) se sešlo ještě 3. srpna v Bratislavě, kde bylo na závěr podepsáno společné prohlášení, 
jež obsahovalo i dvě klíčové formulace. 
První z nich, později využívaná Moskvou jako ospravedlnění srpnové invaze, označovala 
„ochranu a upevnění socialistických vymožeností“ za „společnou povinnost všech 
socialistických zemí“. Československé zástupce uklidnila druhá formulace, že spolupráce se 
bude odehrávat na principech „suverenity a národní nezávislosti a územní nedotknutelnosti“.  
     Českoslovenští představitelé se postavili proti rozmístění sovětských jednotek na hranici se 
Spolkovou republikou Německo a odmítli i návrh na svolání nového summitu šesti 
komunistických stran.  
     Po „dohodě“ byla československá strana nucena přijmout závazky: převzetí kontroly nad 
sdělovacími prostředky, zákaz sociální demokracie a dalších politických organizací. Reformní 
komunisté byli uspokojeni určitým zklidněním situace, domnívali se, že tak získali čas pro 
přípravu důležitého XIV. Sjezdu KSČ a netušili, že Brežněv již odjížděl z Bratislavy s tzv. 
zvacím dopisem. 
     Teprve v roce 1992 vydaly ruské archivy další dokument, který má spojitost s 
bratislavskou schůzkou. Takzvaný zvací dopis, v němž představitelé konzervativního křídla 
KSČ žádali o pomoc „všemi prostředky“ proti nebezpečí kontrarevoluce, podle svědků ho 
předal v Bratislavě nejvyššímu sovětskému představiteli Leonidu Brežněvovi Vasil Biľak, šéf 
slovenských komunistů a člen předsednictva ÚV KSČ. 
     Vtipné je, že první tajemník Komunistické strany Ukrajiny Petr Šelest tvrdil, že dopis byl 
Brežněvovi předán na pánských záchodcích. I takovýto malý dějinný detail dokresluje 
nejistotu komunistů, kteří byli pod dopisem podepsáni. Zde je jeho text: 

„Vážený Leonide Iljiči, 

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. 
Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové 
politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a 
televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do 
politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. 
Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu. 

Náš kolektiv – vedení strany – se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat 
marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. 
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Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to 
organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v 
naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do 
značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat. 

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s 
prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší 
pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce. 

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl 
snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a 
prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za 
naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti 
vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto 
důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině. 

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak“ 

     (Je jasné, že po obsazení Československa se signatáři dočkali své odměny v podobě 
vysokých stranických i pracovních postů.) 
 
     K oběma jednáním v Čierne nad Tisou a v Bratislavě upíraly zraky miliony lidí v celém 
Československu a s obavami očekávaly výsledek. Nikoli však s rukama založenýma v klíně. 
Lidé v té době adresovali vedení KSČ tisíce dopisů a telegramů vyjadřujících podporu. 
Ve stejné době se v Československu zrodila i živelná masová akce „Fond republiky“, do 
něhož na obnovu hospodářství přispívaly podniky i jednotlivci. Jen za dva týdny se ve fondu 
shromáždilo na 160 milionů korun a přes 40 kilogramů zlata. 
     Reformnímu procesu vyjadřovaly otevřeně podporu i některé socialistické země, konkrétně 
Rumunsko a Jugoslávie. Ze západních komunistických stran odsuzovaly v červenci 1968 
vývoj v Československu jen západoněmecká a řecká. Francouzská komunistická strana 
dokonce navrhla svolat mezinárodní poradu komunistických stran a zprostředkovat tak řešení 
sporů mezi Prahou a Moskvou. To ale obě znesvářené strany odmítly.   
 
12.-15.srpen 1968 
     Na Jaltě dochází ke schůzce představitele Komunistické strany Maďarska J.Kádára  
s polibyrem ÚV KSSS zastoupeným, L.Brežněvem, A.Kosyginem a N.Podgorným o postupu 
vůči ČSSR. Kádár byl vyzván, aby ještě jednou promluvil s A.Dubčekem. 
     Mezitím, 13.8.1968 v 17,35 hod. volá telefonem Brežněv Dubčekovi a vedou spolu dialog 
až do 18,55 hod. Hovor nebyl monitorován a tak o jeho obsahu dodnes nejsou známa žádná 
fakta.  
 
16.srpen 1968 
     Na velitelské poradě v jižním Polsku konstatovali maršálové SSSR Grečko a Jakubovskij, 
že příprava k vojenskému napadení Československa je skončena. Velitelem intervenčních 
vojsk byl jmenován náměstek ministra obrany SSSR generálplukovník I.Pavlovskij 
     Ve stejné době se na Orlíku schází k důvěrné poradě A.Indra, D.Kolder, O.Pavlovský, 
O.Švestka a jiní s velvyslancem SSSR S.Červoněnkem, aby on do Moskvy předal zprávu o 
jejich plánech na uchopení moci prostřednictvím tzv. „dělnicko-rolnické vlády“. 
 
17.srpen 1968 
    V Hrzánském paláci v Praze se odehrává porada vedení KSČ s novináři o společné strategii 
pro období do XIV.sjezdu KSČ. F.Kriegel charakterizoval situaci slovy: „Damoklův meč nad 
námi visí na tak tenké niti, že si to nedovedeme ani představit!“ 
     Téhož dne v Komárně se ještě schází A.Dubček s J.Kádárem a diskutují o současné situaci. 
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18.srpna 1968 
     L.Brežněv svolal na rychlo do Moskvy představitele „varšavské pětky“ a sdělil jim 
rozhodnutí politbyra ÚV KSSS o datu vojenské akce proti Československu. Současně je 
seznámil s informacemi od velvyslance Červoněnka o vstřícných záměrech A.Indry a jeho 
konzervativních společníků. 
 

    Ten den panovalo krásné plachtařské počasí a v něm se podařilo několika pilotům splnit 
poslední podmínky k získání kýženého výkonnostního plachtařského odznaku „stříbrné C“. 
Byli to: Josef Krištof (č.2822), Josef Svatoň (č.2823) a Bohuslav Vinopal (č.2826).  
     Když se večer na letišti v Novém Dvoře ukládala technika do hangárů, nikdo netušil, že 
tento úspěšný letový den (v pořadí toho roku 64.) bude na velmi dlouhou dobu tím posledním. 
 

 
Poslední start VT-109 OK-3253; Nový Dvůr, 18.8.1968 

 
19.srpen 1968 
     Večer byl A.Dubčekovi doručen dopis od L.Brežněva, v němž je československému 
vedení vytýkáno neplnění dohod z Čierne nad Tisou a z Bratislavi.  
     Přestože Brežněv už vydal závazné pokyny k obsazení Československa, dopis neobsahoval 
žádný náznak eventuality vojenského zásahu. 
 
20.srpen 1968 
     G.Husák vystoupil na veřejném shromáždění v Žiaru nad Hronom. Kritizoval pomalý 
postup demokratizace na Slovensku a prohlásil, že „nový proud představovaný u nás 
soudruhem Dubčekem je tak silný v českém i slovenském národě, že není takové síly, aby mu 
kdokoli dveře přivíral.“  
 

Kolem 23,00 hod. překročila vojska pěti státu Varšavské smlouvy  
československé hranice! 
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     Součástí „ne“informovanosti invazních vojsk byly i obavy, že je čeká okamžitý ozbrojený 
střet s kontrarevolucionáři, takže byli připraveni na boj a vybaveni ostrým střelivem. 
Setkávali se sice s rozčarovanými, ale rozhodně ne na boj připravenými domorodci. 
     Nejsilnější vojenské uskupení složené z divizí Severní skupiny sovětských vojsk v Polsku, 
2. polské armády, 38. sovětské armády Příkarpatského vojenského okruhu, 11. gardové 
tankové armády Pobaltského vojenského okruhu (asi 12 divizí podporovaných jednotkami 4. 
a 9. letecké armády) postupovalo na Jablonec nad Nisou, Náchod, Hradec Králové, Olomouc, 
Ostravu a Žilinu.  
     V NDR bylo k invazi připraveno zhruba 9 divizí (sovětská 1. gardová tanková a 20. 
gardová motostřelecká armáda, východoněmecké 7. tanková a 11. motostřelecká divize a 12. 
pohraniční brigáda speciálně zřízená pro tuto operaci) podporovaných sovětskou 24. leteckou 
armádou, které měly postupovat na Prahu, Plzeň a podél jihozápadních hranic ČSSR.    
     Jednotky Jižní skupiny sovětských vojsk posílené o zesílenou 8. maďarskou 
motostřeleckou divizi (celkem 6-7 divizí) s 36. sovětskou leteckou armádou a maďarskou 
leteckou jednotkou zahájily postup na Bratislavu a Břeclav. Z prostoru Užhorodu nastupovala 
část 38. armády doplněná bulharským 12. motostřeleckým plukem ve směru Košice-Banská 
Bystrica.  
     Počet vojáků prvního sledu, kteří se bezprostředně účastnili invaze, je odhadován na 70 
000 mužů a 1800 tanků z Polska, 35 000 vojáků a 1300 tanků z NDR, 40 000 vojáků a 1500 
tanků z Maďarska; spolu s nimi přešlo hranice na 20 000 mužů týlních oddílů, speciálních 
technických útvarů a policie, celkem se jednalo o 160 000 mužů a 4600 tanků 
 
     Ve 23,20 hod. navštívil sovětský velvyslanec S.Červoněnko prezidenta ČSSR L.Svobodu a 
oznámil mu vojenský vpád. 
      
21.srpen 1968 
     V 1 hodinu 55 minut se začala linout z rozhlasových přijímačů slova provolání „Všemu 
lidu Československé socialistické republiky“: 
 
     "Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové 
republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky 
státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, 
předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů. 
V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany.    
     Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli 
postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k 
obraně země. 
     Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahů mezi 
socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. 
     Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli 
jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v 
Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního 
shromáždění, vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k 
projednání vzniklé situace.“      
 
     Z Dubčekova podnětu připravili tajemníci ÚV KSČ Z. Mlynář, Č. Císař a V. Slavík návrh 
prohlášení, které jednoznačně odmítlo agresi varšavské pětky. 
     V prvních hodinách okupace byl sovětskými orgány zatčen předseda vlády O.Černík. 
Mezitím byli orgány KGB zatčeni a odvlečeni do Sovětského svazu i vedoucí představitelé 
reformního křídla KSČ první tajemník ÚV KSČ A.Dubček spolu s některými dalšími členy  
předsednictva ÚV KSČ (J.Smrkovský, F.Kriegel, J,Špaček). 
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Praha, Vinohradská třída u Čs.rozhlasu; 21.8.1968 

 
     Detailní popis průběhu dramatických srpnových dní by zabral ještě mnoho stránek. Proto 
těm, kdož se chtějí dovědět něco o detailech, či osvěžit si paměť, doporučuji navštívit tento 
odkaz:    

http://csds.cz/cs/g6/4727-DS.html#dsy4727-DS_4 
 
22.srpen 1968 
     Na sovětském velvyslanectví se sešla skupina politických odpůrců reforem, kteří se měli 
stát členy kolaborantské „dělnicko-rolnické vlády“: V.Biľak, A.Indra, D.Kolder, M.Jakeš, 
J.Lenárt, O.Švestka, J.Piller a E.Rigo. Ti po té odjeli za prezidentem Svobodou, aby ho 
seznámili se záměrem převzít moc ve státu. Prezident je odmítl se slovy: „Uvědomte si, že 
kdybychom něco takového udělali, národ by na nás musel plivat, musel by do nás kopat!“ 
     V pražských Vysočanech zahaluje jednání XIV. mimořádný sjezd KSČ, který se vzhledem 
k mimořádné situaci prohlásil za permanentní. Vysočanský sjezd vylučuje z vrcholných 
orgánů KSČ Indru, Koldera, Pillera, Riga a Biľaka.   
     V celé republice byla ve 12,00 hod. zahájena jednohodinová stávka proti okupaci. 
     Ve večerních hodinách informoval vládu prezident republiky L.Svoboda, že se rozhodl 
vést jednání v Moskvě. Do jeho doprovodu vláda určila G.Husáka, M.Dzúra a B.Kučeru. 
 
23.srpen 1968 
     Prezident L.Svoboda odlétá se svým doprovodem, ke kterému se ještě připojili V.Biľak, 
A.Indra a J.Piller, na jednání do Moskvy. 
     Po poledni obdržela československá vláda informace z Moskvy, podle nichž delegace 
považovala průběh rozhovorů za „konstruktivní“. 
 
     Od náčelníka OLS v Hořicích Medřického dorazil na letiště telegram, který zakazuje 
veškerou leteckou činnost a nařizuje co nejdůkladnější zabezpečení letecké techniky před 
nezákonným zneužitím, a to až do odvolání. 
  
26.srpen 1968 
     V Bratislavě zasedalo PÚV KSS, které vyslalo své zástupce, aby se prostřednictvím 
okupačního velení spojili s A.Dubčekem v Moskvě. Na velitelství však byli zatčeni a 
internováni, proto předsednictvo pověřilo Měststký výbor KSS v Bratislavě, aby okamžitě 
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svolal sjezd. Jeho jednání se přihlásilo k závěrům mimořádného XIV.sjezdu KSČ a sjezd se 
též prohlásil za permanentní.  
     Československý rozhlas vysílal poselství prezidenta republiky z Moskvy, kde se k jeho 
doprovodu připojili ještě O.Švestka, E.Rigo, J.Barbírek, M.Jakeš, J.Lenárt a Z.Mlynář. 
     Českoslovenští představitelé se nakonec podrobili nátlaku a s výjimkou F.Kriegla 
podepsali tzv. „moskevský protokol“, který obsahoval: vyhlášení podřízenosti, zneplatnění 
XIV. mimořádného (vysočanského) sjezdu KSČ, kádrové změny ve vedení, umlčení 
svobodných médií, schválení pobytu vojsk na území ČSSR, zamezení konfliktů, ochranu 
kolaborantů, upevnění hospodářské závislosti, posílení Varšavského paktu, podřízení se 
zahraniční politice SSSR, stažení stížnosti v OSN, potrestání viníků, instrukce k další politice, 
utajení průběhu jednání a přátelství na věčné časy.  
     Obsahovým jádrem tohoto diktátu bylo tedy nejen odmítnutí všech liberálních principů 
„pražského jara“, popření legality vysočanského sjezdu KSČ či obnovení neostalinských 
zásad moci, ale i trvalé omezení státní suverenity. Veškerá aktivita Sovětů měla směřovat 
k posílení autority prezidenta Svobody na jedné straně a k diskreditaci Dubčeka na straně 
druhé.  
 
28.srpen 1968 
     Plenární schůze Národního shromáždění, kterou řídil J.Smrkovský, vydala prohlášení, že i 
nadále považuje intervenci za protiprávní. 
     V Bratislavě pokračovala diskuse mimořádného sjezdu KSS. G.Husák vystoupil 
s obsáhlým projevem, v němž prosazoval neplatnost „vysočanského“ sjezdu KSČ. 
 
31.srpen 1968 
     Předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo předložit ústřednímu výboru ke schválení mj. tyto 
personální změny: uvolnit z funkcí O. Švestku, D. Koldera, E. Riga (na vlastní žádost),  
A. Kapka, F. Kriegla (na vlastní žádost) a Č. Císaře; vzít na vědomí rezignaci ministra vnitra  
J. Pavla; zvolit za další členy PÚV L. Svobodu jako čestného člena, G. Husáka.,  
L. Hrdinovou, Š. Sádovského, V. Šimečka, E, Erbana, V. Slavíka, A. Ťažkého, J. Hetteše,  
J. Pinkavu, V. Kabrnu, K. Neuberta, B. Šimona, Z. Mlynáře, J. Zelenku.  
     Mimořádný XIV. sjezd KSČ byl prohlášen za neplatný. 
 
     „Pražské jaro“ definitivně skončilo, přestávalo se mluvit o „socialismu s lidskou tváří“ a 
pomalu se začaly nastolovat „staré pořádky“.  
     Sovětský svaz dosáhl svého a silou udržel tehdejší Československo ve sféře svého vlivu v 
podobě sovětského satelitu. V zemi byly zřízeny posádky sovětských vojsk, dál pokračovala 
normalizace a zesílil protidemokratický tlak včetně násilného vystěhovávání a provokací tajné 
bezpečnosti. Do země neproudila světová kultura ani nové poznatky vědy, nevydávaly se 
publikace mnoha západních autorů a celý stát se ve svém vývoji přizpůsobil sovětským 
normám, včetně pětiletého hospodářského plánování. Ve skutečnosti to znamenalo obrovskou 
ztrátu pokroku. 
     Ikona „pražského jara“ A.Dubček, začal být nenápadně „upozaďován“.  
 
     Vpád intervenčních vojsk s sebou přinášel pochopitelně i logistické problémy. Vojenské 
kolony ucpávaly komunikace ve městech, vesnicích i mezi nimi. Nejinak tomu bylo i na 
Novém Dvoře. 
     Polský tankový prapor zaujal pozice na hlavním silničním tahu Čáslav - Chrudim právě 
mezi obcemi Nový Dvůr a Stojice. Silnice s tak stala zcela neprůjezdná. 
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7.září 1968 
     Náhle polské jednotky uvolnily cestu do Stojic a přemístily se na letiště u Nového Dvora, 
jehož obyvatelé přítomnost okupantů zprvu těžce nesli. Tanky otočené hlavněmi na obec 
děsily. Pocity vzteku, vzdoru, strachu a bezmoci cloumaly snad s každým. 
     Po vzrušených jednáních místních občanů s okupanty byly hlavně tanků otočeny o 180°.   
 

 
 

 
Pohled od stanoviště „patnáctky“ a od hangárů na jižní část letiště, která byla obsazena 

polskou tankovou divizí; Nový Dvůr, září 1968 
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     Nový Dvůr měl ale v podstatě štěstí v tom, že pozici zaujala jednotka polské armády, 
jejichž velitelé si svojí „internacionální pomocí“ až tak nebyli jisti. Vojáci se místním 
dokonce omlouvali za vzniklou situaci, do které byli navlečeni. 
     Vojsko na letišti zůstalo až do počátků zimy.  
 

 
Vršovský předvádí civilní a vojenské delegaci zabezpečení letecké techniky v hangáru;  

Nový Dvůr, září 1968 
     
 Téhož dne se Rada AK rozhodla svolat členskou schůzi. 

 
25.září 1968  
     Svolaná členská schůze pouze konstatovala současný stav věcí a vyslovila nespokojenost 
s kroky některých funkcionářů aeroklubu, zejména Vršovského, jehož postoj k okupačním 
vojskům v mnoha očích nesl znaky kolaborace. 
     Proto usnesení členské schůze zavázalo Radu AK připravit Výroční členskou schůzi 
včetně demokratické volby nové Rady AK. Termín byl stanoven na 25.10.1968.     
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25.říjen 1968 
      Z této Výroční členské schůze, která znamenala zásadní přelom v životě aeroklubu, se 
v písemné podobě dochoval pouze referát o činnosti aeroklubu, který přednesl předseda Rady 
AK „Timofej“ Jeník: 
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     Diskuse na VČS tentokrát byla velmi bohatá a přinesla několik zásadních informací. Tou 
první bylo zjištění, že činnost sportovního letectví byla povolena již v polovině září t.r., ale 
náčelník letiště Vršovský to před Radou AK i členskou základnou zatajil a nyní toto své 
rozhodnutí obhajoval tím, že jižní část letiště byla obsazena tankovým plukem polské armády 
a při jejích pohybech po letišti došel újmy povrch i hlavní VPD. To sice byla pravda, ale fakt, 
že vědomě nepředal informaci o povolení létání, pohnul většině přítomných žlučí! 
 
(Ze vzpomínek Drahomíra Jurajdy) 
     „Další Vršovského podlostí bylo jeho tajné pozvání polského tankového pluku koncem 
srpna k ubytování na naše letiště (za což byl v roce 1969 odpovědnými soudruhy z okresu 
oficiálně pochválen).“ 
 
     I odhalení této skutečnosti sympatií Vršovkému nepřidalo. Příliš mu nepomohla ani 
uzavřená dohoda s polským velením, že pomocí jejich ženijního vybavení bude proveden 
výkop pro uložení nádrží na PHM.  
     Atmosféra na VČS počala patřičně houstnout. Následující volba funkcionářů Rady AK a 
náčelníka letiště vyvolala diskusi, zda půjde o volbu aklamací či tajnou. Zvítězil 
demokratický princip, a byť proti tomu Vršovský bojoval celou vahou své osobnosti i se 
skrytými výhružkami zejména k příslušníkům aeroklubu - členům KSČ, bylo rozhodnutím 
členské základny určeno, že volba bude tajná. 
     Zatím co volba Rady AK proběhla bez problémů a kandidátka předložená dosavadní 
Radou AK „prošla“ beze změn, při volbě náčelníka letiště obdržel Vršovský pouhopouhé dva 
hlasy! (Nelze neuhodnout, že volil sám sebe a druhý hlas měl od své manželky!) Ostatní 
členové aeroklubu, až na několik výjimek zdržení se volby, hlasovali pro jeho protikandidáta - 
Václava Špryňara. 
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     Od 25.10.1968 stál tedy v čele Rady AK na postu předsedy Jaromír Jeník a OLS vzalo na 
vědomí volbu náčelníka letiště Václava Špryňara. 
 
(Ze vzpomínek Josefa Bíbra) 
     „Ležení polského tankového pluku na letišti bylo zpočátku přísně střeženo, takže moc 
blízko jsme se přiblížit nemohli. Krom asi stovky tanků tam byla umístěna spousta další 
ženijní techniky, bagry, buldozery, nákladní automobily, obrněné transportéry, cisterny.  
     A spousta stanů, ve kterých vojáci bydleli. To ubytování jsme jim nezáviděli. Jediná tekoucí 
voda byla v potoce asi 300m přes silnici, případně rybník, takže si asi dovedete představit, 
jaké hygienické podmínky tam panovaly. 
     Ale jak šel čas, dostávali jsme se s vojáky do kontaktu. Slovo dalo slovo a dověděli jsme se, 
že jeden z vyšších velících důstojníků je také plachtař. A tak události dostaly rychlejší spád. 
Ten důstojník pak byl častým hostem u Vršovských. Proto nebylo divu, že jednoho dne předjel 
k letištní ubytovně autobagr a začal hloubit asi dva metry hlubokou díru pro ocelové nádrže 
na benzín, které se již delší dobu zarostlé travou povalovaly u příjezdové komunikace. 
     Když byla jáma dostatečně hluboká, autojeřáb nádrže do díry usadil a buldozer je 
částečně zahrnul vyhrabanou zeminou. Druhý den však začalo pršet a třetí den nádrže plavaly 
jak nadmuté velryby na hladině spodní vody, která dosahovala skoro až k okrajům výkopu. 
Bylo jasné, že tímto způsobem se nám podzemní úložiště pohonných hmot vybudovat nepodaří 
a nádrže za pomocí Poláků zase putovaly ven.“ 
 
30.říjen 1968 
     Nejvyšší českoslovenští představitelé podepsali slavnostně na Bratislavském hradě zákon o 
federativním uspořádání ČSSR. 
 
     Od poloviny roku 1967 probíhala v letecké branži celonárodní diskuse o vírníkovém létání. 
Rotorové kluzáky nebo motorová autogyra - vírníky se zdály být ideální pro amatérskou 
stavbu, a snad právě proto byly „solí v očích“ SLI, která se úporně držela teze, že na 
československém nebi se mohou pohybovat pouze aparáty navržené odborným ústavem a 
vzniklé tovární výrobou. (Pravda však byla jinde: panovala obava, že amatérsky vyrobené 
létající stroje by usnadňovaly emigraci do kapitalistické ciziny!)    
     Na každý pád se však, v tehdy se uvolňujících poměrech, zrodil na Moravě  KD-67 
„Ideal“, což byl jednosedadlový bezmotorový vírník zkonstruovaný zaměstnanci n.p. 
Moravan Otrokovice ing.Josefem Kunovským a ing. Miroslavem Drdlou.  
     V lednu 1968 jej konstruktéři, členové prvního československého Rotor-klubu při 
Československé vědeckotechnické společnosti z Brna, předvedli veřejnosti ve vleku za 
osobním automobilem. Uvádělo se, že vírník by mohl být vybaven motorem, který by mu 
umožnil létání cestovní rychlostí až 120 km/hod při spotřebě paliva 10-13 l za hodinu. 
     Poté výrobní družstvo v Kroměříži vyrobilo desetikusovou sérii těchto bezmotorových 
strojů. 
     Vírníková mánie dorazila i na Nový Dvůr, a protože s osamostatněním AČSSR od 
Svazarmu to pomalu, ale jistě začínalo být „na draka“ a vůbec nebylo jisté, jak to s létáním 
v budoucnu bude, počalo se vážně uvažovat o stavbě alespoň rotorového kluzáku. 
 
14.-17.listopad 1968 
     Konalo se tzv. „listopadové plénum“ ÚV KSČ, které ještě vzbuzovalo naděje na zachování 
„polednového“ kursu, ale zároveň vyhlásilo program normalizace a distancovalo se od 
„negativních prvků polednové politiky“. 
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29.listopad 1968 
     Odehrává se schůze Rady AK. Ta žádá od bývalého náčelníka letiště vysvětlení, proč bez 
vědomí Rady AK zapůjčil do Skutče jeden kluzák L-13 a trvá na jeho neprodleném navrácení. 
Současně od Vršovského požaduje, aby uvolnil přední část starého skladu (ta měla sloužit 
jako provizorní kancelář náčelníka AK, ale Vršovský ji využil jako soukromý sklad).  
     Protože polské tankové vojsko počalo v té době opouštět prostor letiště a byl vyčíslen 
hrubý odhad škod způsobených jeho pobytem na VPD, komunikacích a manipulačních 
plochách, žádá aeroklub příslušné odbory ONV v Chrudimi o zabezpečení nápravy, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost letového provozu.  
     Rada AK navrhuje a schvaluje opatření k zahájení roku 1969: od 1.1.1969 nastoupí do 
zaměstnaneckého poměru ve funkci náčelníka letiště, plachtařského instruktora a vlekaře 
Václav Špryňar s platem 2.500,- Kčs/měs.; Vladimír Ruml jako plachtařský instruktor 
s platem 2.300,- Kčs/měs., (ostatní odměny v HZ-kovovýrobě zůstávají zachovány); 
výhledově, po skončení výpovědní lhůty u současného zaměstnavatele) bude zaměstnán jako 
plachtařský instruktor i Stanislav Horáček s platem 2.300,- Kčs/měs. 
     Z důvodů dobré ekonomické bilance Rada AK navrhuje pro rok 1969 snížení základního 
členského příspěvku AK na 100,- Kčs/rok. 
 
12.prosinec 1968 
     V tomto roce naposledy zasedá Rada AK. Uvažuje se o založení paraodboru a odboru 
vírníkového létání. Rada AK bere na vědomí ohlášení přestupu plachtařského instruktora 
Vlastislava Štrycha do AK Chrudim z důvodů, že mu jako výkonnému sportovci nebyly 
vytvářeny dostatečné podmínky k plnění kvalitních sportovních výkonů. 
 
18.prosinec 1968 
     Letecký čtrnáctideník L+K ve dvojčísle 25-26/1968 uveřejňuje článek V.Klínského: 

 

       
     Skončil rok 1968, rok plný zvratů.  
     Osobních, společenských, politických i ekonomických.    
Vojenská intervence sice nesrazila čs. reformu na kolena 
hned, ale obrodný proces, ono přerůstání liberalizačních 
změn do zprvu nesmělé demokratizace, zastaven byl. Ano, 
mnohé nové instituty, poměry či vzorce chování se už nikdy 
nepodařilo Sovětům a normalizátorům zcela potlačit, a tím 
méně vrátit kolo dějin ke státnímu terorismu a k lidové 
podpoře diktatury. 
     Skončil však jeden velkolepý dějinný experiment. 
Milióny lidí byly vtaženy do svobodné, často vášnivé 
diskuse. Tváří v tvář nebezpečí sovětské invaze i po ní, než 
se reformisté zdiskreditovali svými ústupky, mělo 
Dubčekovo vedení takovou podporu, jakou žádná vláda v 
dějinách země nikdy předtím ani potom neměla.  
     Začaly se rušit mnohé organizace (některé již podruhé), 
například Junák, Sokol, K-231, KAN, kulturní spolky a jiné.    
     Byly zrušeny nejen tzv. polednové reformy z ledna 1968, 
ale i reformy provedené před rokem 1968 (Nová 
hospodářská soustava, poměrně mírná cenzura, liberální 
výuka na školách, relativní umělecká svoboda ve filmu, 
divadle atd.) 
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     Mnohá periodika byla zrušena, nepohodlní novináři byli propuštěni a práce v redakcích se 
ujali normalizátoři. V Bezpečnosti, armádě, odborové organizaci a v nezrušených zájmových 
organizacích a složkách Národní fronty počaly důkladné čistky.  

     Nástup normalizace probíhal v několika fázích, podle toho jak postupně ztráceli vliv a moc 
představitelé tzv. “ pražského jara“ a na jejich místa nastupovali věrní přisluhovači Kremlu. 
     Kádrování z hlediska postoje v roce 1968 vytrvalo po celou dobu normalizace.  
 
     V této společenské atmosféře se ještě v závěru prosince uskutečnily konference národních 
aeroklubů, v jejichž obsazení došlo k jistým „kosmetickým“ změnám: 

 
L+K č.2/1969 


