
Rok 1968 

Cesta k Měřínu 

Pražské jaro 

Kapitola z historie Svazu letců   

  od ledna do srpna 1968 



Obsah prezentace 

Přednášející:  Plk. Josef Mihule, stíhací pilot, LU -  od 
Dolného Kubína 1952 do Prostějova 1955, působil u 18. 
sbolp. V Pardubicích, u 56. výcvikové letky v Hradci Králové 
MiG-15 a L-29 Sýřané, Indonézané, Kubánci. A u 
výcvikového středisko Mladá, VÚ 4450 při přeškolování 
našich pilotů na SU-7 a MiG-21 do roku 1968 

 

   Prameny: 

 L+K  1968, Letectvo a PVO Ročník 1968 č.2,3,4,5 

 Václav Borovan, Po zavátých stopách, dějiny SL ČR 

 Jiří Čečil, článek v knize D. Schneidera Vzlet povoluji 



Dějiny Svazu letců 1918 - 2008 

Devadesátiletá historie potvrzuje, že jeho 

prioritou není pouze hájit zájmy svých 

členů, ale být přínosem při hájení svobody 

a demokracie.  

 

Cílem prezentace  je popsat pouze  část 

této historie od ledna do září 1968 z 

pohledu přímého účastníka 



Dějiny Svazu letců 1918 - 2008 

Důvodem k popisu tohoto období není jenom slavné 
osmičkové výročí, ale skutečnost , že dosud toto období 
nestálo nikomu za námahu věnovat mu větší pozornost. 

 

Když to někdo udělal, zůstal pouze v oblasti 
subjektivních legend. Jednu z nich o Svazu letců složil 
generál Hájek ve Zpravodaji Svazu letců, potom najdete  
utroušené poznámky, že šlo pouze o pokus, což 
přirozeně evokuje upřesnění, že marný, nevýznamný, 
který nesnese srovnání s událostmi roku 1989 až po 
závažnější úvahy v knize Václava Borovana Po zavátých 
stopách s jeho slavnými  stalinskými sokoly, které se 
blíží spíše výmyslům autora než popisu historické 
skutečnosti. 

 



Pražské jaro 1968 
Jak se vyvíjela situace 

5. ledna - Antonína Novotného nahradil Alexander Dubček. 

V zemi dochází k nevídaným změnám a hlavně k uvolnění 

cenzury 

Dříve rozpuštěné organizace se  obnovují Sokol, Junák 

nové vznikají KAN. K231 

Uvolněné poměry se přenesly do letectva, na mnoha 

místech probíhaly schůze a setkání a často s požadavkem 

obnovit Svaz letců ( HK ) 

To byly okolnosti vedoucí k iniciativě pilotů z VÚ 4450 

Mladá Výcvikového střediska letectva obnovit činnost 

Svazu letců. 



Pražské jaro 1968  
VSL  VÚ 4450  Mladá   Plán postupu 

 

Napsat Prohlášení způsobilé sjednotit existující 
projevy nespokojenosti 

Ve spolupráci s Pardubicemi (Suchna, Havel) 
vznikl text popisující situaci v letectvu, jak ji viděli 
piloti – nikoli stranické nebo velitelské struktury. 

Odpovědí bylo na třicet dopisů od různých 
leteckých útvarů jako spontánní odezva a ve 
všech, kromě mnoha připomínek a požadavků 
zazněl požadavek na obnovu organizace Svazu 
letců 

Organizačně zajistit obnovu Svazu letců 



1968 Útvary, které se připojily k Prohlášení 
Bechyně         9125  9. letecký stíhací pluk 
Brno         8645 24. vrtulníkový pluk  
Brno         7357 Velitelství 22. letecké divize 
Čáslav         1115 28. stíhací bombardovací letecký pluk   
Košice         9957  2. letecký školní pluk VLU 
Košice VLU   
Náměšť         8010 20. stíhací bombardovací letecký pluk  
Hradčany          9681 Fotoletecká skupina 
Hradčany         3258  2. stíhací bombardovací letecký pluk  
Hradec Králové 1562 30. stíhací bombardovací letecký pluk  
Kbely        8041 50. spojovací letecký pluk 
Kbely        8591  7. letecký oddíl MNO   
Mladá        8863 47. průzkumný letecký pluk  
Mladá         4450 Výcvikové středisko letectva 
Mošnov         6354  8. stíhací letecký pluk 
Žatec         1610 11. letecký stíhací pluk 
Olomouc         8197 12. vrtulníkový pluk  
Pardubice         8021  4. stíhací letecký pluk   
Plzeň         4942 19. vrtulníková letka/ pro 19.msd  
Plzeň - Bory      3550 321. vrtulníkový roj   
Plzeň - Líně       3842  6. stíhací bombardovací letecký pluk 
Plzeň - Líně       8671 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk ? 
Přerov         3842  6. stíhací bombardovací letecký pluk  
Příbram         7711  1. spojovací letka nesouhlasíme se zrušením ZVP 
Slaný         8195  1. vrtulníková letka/pro 1. td 
Štáb Praha        2477 Velitelství  7.A PVOS není správné se obracet jenom na piloty u útvarů 
Štáb Brno        7357 Velitelství  2. sboru PVOS 
Zvolen        8727  
Štáb Žatec        8271 Velitelství  3. sboru PVOS  
Zvolen         8727  4. letecký školní pluk 



Pražské jaro 1968 
Jak se vyvíjela situace 

V zemi 

23. března - v Drážďanech varovali představitelé bratrských 
zemí, že se situace v ČSSR ohrožuje zájmy socialistického 
tábora. 

30. března - Prezidentem republiky zvolen Ludvík Svoboda. 

5. dubna - ÚV KSČ schválil Akční program, obsahující reformní 
koncepci socialismu. 

- Založen Klub angažovaných nestraníků (KAN) a K-231, které 
se postupně profilovaly jako nekomunistická opozice. 

V letectvu    

Začaly schůzky organizačního výboru nejprve v Mladé potom v 
Praze ÚDA Dejvice 

Došlo k dohodě na úpravě původních stanov SL a stanoven  
datum celostátního setkání letců na 29. a 30. dubna 1968 ve 
vojenské zotavovně Měřín 



M Ě Ř Í N 

Dne 29. dubna 1968 se sešel ve vojenské zotavovně Měřín celostátní aktiv 

létajícího personálu za účasti zástupců velení, kádrových orgánů, 

politických a stranických orgánů za účelem vyjádření nespokojenosti a  

požadavků na řešení situace ve vojenském letectvu. Bylo vyjádřeno mnoho 

výtek a kritiky, ale nikdo se nesnažil věci obhajovat nebo vysvětlovat. 

Příslušní činitelé pouze poslouchali. Bouřlivé projevy pokračovaly i druhý 

den dopoledne, a přijetím dopisu současných letců, zastoupených dnešními 

delegáty, letcům RAF  aktiv skončil. 

Druhý den,  30.dubna 1968,  po ukončení vojenského aktivu pokračovalo 

setkání shromážděných delegátů, kteří byli u útvarů zvoleni 

tajným hlasováním s mandátem obnovit Svaz letců. Jako hosté 

byli pozváni bývalí příslušníci RAF, kteří nakonec zaujali místo za 

předsednickým stolem, což bylo poprvé od konce druhé světové války. 

Všechny nás potěšilo, že mezi nimi byl přítomen i plk. František Fajtl, 

předseda Svazu letců z doby před jeho likvidací. 



M Ě Ř Í N 
Úvodní velmi obsáhlý referát přednesl první den 

pplk. Krejča     “Poprvé v poválečné historii se mohli piloti 

vyjádřit skepticky k opatřením vyšších orgánů, předpisům, 
dokonce k samotným členům velení a politického aparátu, kteří 
byli podle jejich názoru odpovědni za tehdejší stav a ztratili jejich 
důvěru“ 

Druhý den hlavní referát přednesl pan Rudolf 

Kůrka, člen předsednictva SL před likvidací     
Popsal dějiny Svazu od roku 1918, připomněl manifestaci na 
obranu Československa , včetně Slibu prezidentovi a 
připomenutí, že tento slib byl účastí čs. letců ve II. SV splněn. 

Byl přečten dopis letcům RAF, schváleny stanovy, 
rozhodnuto navštívit prezidenta a předat 
symbolicky obnovený slib Letců 
 



Slib letců prezidentu republiky  
předán dne 25. června 1968 

 



Pražské jaro 1968 
Jak se vyvíjela situace 

V zemi 

27. června - Prohlášení Dva tisíce slov požaduje změnu poměrů v zemi. 

1. srpna - V Čierné nad Tisou. Sovětská strana apelovala na vedení KSČ, 
aby si uvědomilo "odpovědnost za osud socialismu v zemi". 

3. srpna - Porada Varšavské smlouvy v Bratislavě. Vasil Biĺak předal  
Leonidu Brežněvovi tzv. zvací dopis, ve kterém představitelé KSČ žádali o 
pomoc "všemi prostředky" proti nebezpečí kontrarevoluce. 

18. srpna - V Moskvě podepsán protokol, který znamenal politické      

             rozhodnutí o invazi do Československa. 

 

V letectvu     Činnost SL:    Předsednictvo SL:  Hlavatý, Mihule, Maňák, Kůrka a 
hospodář plk.V. Šindelář 

Registrace odboček, přihlášky, zápisné atd. Komise pro rehabilitace, akce v tisku v 
zájmu rehabilitovaných, práce komise na novele zákona o propouštění létajícího 
personálu v parlamentu. Dokončeno  s výsledkem přiznání důchodu za výsluhu let. 
Iniciátoři Pardubice, Dokončení v Parlamentu se zůčastnil plk. Josef Pavlík 

Návštěvy Min. vnitra:  urgence schválení našich stanov náměstka min. Neúspěch. 
Další jednání s ministrem Pavlem -  příslib urychleného schvalovacího řízení. 

Příprava podzimních oslav, včetně vyznamenání letců k padesátému výročí republiky 
letectva a Svazu letců. Byl plánován sjezd SL na 14. a 15. září 1968.      

                        Vše bylo ukončeno zásahem vojenské moci.       

I N V A Z E  21. srpna 1968 



 Poslední schůze předsednictva SL  

•I N V A Z E  21. srpna 1968 

 
Invaze bratrských zemí začala těsně před půlnocí ze všech stran. 

Možná, že by nebylo na škodu připomenout, že brzy po invazi 

vojska bratrských zemí nás opustila, ale vojska Sovětského svazu u 

nás už zůstala. A tak velmocenské zájmy  Sovětského svazu se, na 

dvacet let,  skryly pod roušku mezinárodní pomoci bratrských stran.  

Datum: 21. srpna 1968, 4h. 30min. Místo: Praha 2, Vladislavova ul. 

Přítomni: gen. Hlavatý, pan Kůrka a mjr. Mihule 

Program:Rozdělení úkolů pro další období: 

1 Zabránit, aby se kompromitující archivní  materiály nedostaly do 
nepovolaných rukou  pověřen Mihule 

2 Uschovat účetnictví a pokladnu Kůrka Hlavatý 

3 Sledování případné persekuce letců Mihule 

4 Schůze ukončena v 5:00 hod. za zvuků střelby z Václavského nám. 



21. srpna 1968 - archiv SL odjíždí po 
poslední schůzi předsednictva SL  



A tak šel náš Svaz na dalších 20. let spát 

Připravil plk. Josef Mihule 
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