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První dezertér pluku – E. Chmelaì
Nastala situace, které se každá zpravodajská služba bojí.
Ne každý voják v ²inné služb» se dokázal vyrovnat se zm»nou

•

propustku do hrani²ního pásma

•

osobní prþkaz vojáka z povolání)

rozkazþ a emotivní situací okolo nich. Už deset dní po okupa-

Pìi vyšetìování komisí nebylo zjišt»no porušení pravidel usta-

ci, 30. srpna 1968, dezertoval na druhou stranu hranice histo-

novení pìedpisu Zákl – 3- 1. Tento ²in se jmenovanému podaìil

ricky první voják z povolání našeho útvaru, mladý rotný Emil

jen proto, že v uvedenou dobu zastával službu pomocníka

Chmelaì323. Využil možnosti odejít na toaletu, která byla vn»

opera²ního dozor²ího, kdy využil pro n»ho pìíhodnou dobu

plotu okolo Havranu (viz schémata v kapitole o Havranu) a už

k odchodu.

se nevrátil. Vzhledem k tomu, že vrchol Havranu byl v té dob»
ze všech stanovišõ státní hranici nejblíže, pouhých n»kolik set
metrþ, netrvalo mu to ani pìíliš dlouho.

Emil Chmelaì nastoupil spolu s dalšími rotnými n»kdy okolo
záìí 1967. V únoru 1968 mu byla velitelem 1. praporu ud»lena
pochvala za vynaložené úsilí pìi udržování techniky v bezporuchovém stavu. V kv»tnu 1968 je mu však – na návrh velitele 1. praporu – zastaveno vyplácení zvláštního pìíplatku
z dþvodu do²asné nepìítomnosti na stanovišti.
Teprve v tajném rozkaze 023 velitele 7. radiotechnického pluku
(17. záìí 1968) je zastaveno proplácení služného rotnému Emilu
Chmelaìovi, který se 31. 8. 1968 dopustil trestného ²inu podle
§283 tím, že zb»hl do ciziny. Vzhledem k posrpnovým událostem trvalo ìešení jeho ²inu státní mašinerii hodn» dlouho. (Na
rozdíl od pozd»jších út»kþ)324. Teprve po zm»n» stranického
vedení v dubnu 1969 byl kádrovým rozkazem ministra národní obrany ². 054 propušt»n (se zp»tnou platností) dnem 31.
srpna 1968 ze služebního pom»ru vojáka z povolání a sou²asn»
mu byla odÜata hodnost rotného, stanovena hodnost vojína
a byl propušt»n do zálohy.
U pluku byl tento rozkaz vyhlášen teprve v kv»tnu 1969.325
Protože Chmelaì odešel za hranice v dob» služby, bylo nutné
„papírov»“ n»jak vyìešit chyb»jící zbraÜ, se kterou odešel.
V denním rozkaze z 19. prosince 1968 se objevil ²lánek o zjišt»ní ztráty pistole vz. 52 ev. +. Z 07 175 v cen» 268,25 K²s, za
kterou nese odpov»dnost rtn. Emil Chmelaì. K vyšetìení ztráty byla dokonce ur²ena komise (mjr. Jiìí Pužej, prap. Jan Dúb-

Obrázek 67 - Školní foto pìi návšt»v» Dukly.
Emil Chmelaì druhý zleva (ozna²ený proužkem)

Podle n»kterých vzpomínkových prací pìíslušníkþ ZS/GŠ [22]
se m»l Chmelaì pokusit odnést sebou dokumentaci k PRP-1
(Kopá²), jejíž ²ásti postupn» odhazoval a dohledat se nepodaìilo nakonec pouze jednu ²ást. Vzpomínky pam»tníkþ z té doby,
ani archivní dokumentace to však nepotvrzují. V dokladu velitele pluku na podzim 1968 se uvádí pouze toto:
•

soulep 15 map pro BoPo ²ety (nejspíše kvþli orientaci
v terénu)

•

z dokumentace PRP-1 jednu knihu "Návod k obsluze
a údržb»", ev. ². 170/7

V literatuìe [228], která se snaží, pìevážn» s pomocí archivní dokumentace
VHÚ a ABS, vytvoìit alespoÜ výb»rový seznam út»kþ vojákþ pìes železnou
oponu, není žádný z našich dezertérþ vzpomenut. Dþvod neznám a nechci
o n»m spekulovat, v každém pìípad» tam chybí, a²koli údaje o nich jsou ve
veìejných archivech (napìíklad v [5]) dostupné.
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324 Jak se ukáže o rok pozd»ji, byly všechny út»ky pozorn» sledovány a vyhodnocovány. (Viz napìíklad vyhodnocení dalších „út»káìþ“ Klíra a Síly). Na
podzim 1969 jsou následn» pìijata opatìení, oficiáln» zam»ìená na „lepší
ochranu utajovaných skute²ností“. Na n»kolik let se velmi zpìísnily požadavky
na pìístup k utajované dokumentaci, ale i do hrani²ního pásma. Na stanovištích za²aly být stav»ny dokonalejší signální ploty, zpo²átku jednoduché, pozd»ji
– po dalších dezercích – dvojité s voln» b»žícími psy. Za²al být také uplatÜován
princip kolektivní viny – út»k pìíslušníka pluku za hranice „odnesl“ vždy n»kdo další a obvykle nebyl sám.
325 Nejen v armád», ale i v ob²anském život» komunistického státu bylo opušt»ní
republiky trestným ²inem se sazbou 6 m»sícþ až 5 let. (Podle § 109 trestního
zákona o opušt»ní republiky z roku 1961, pozd»jší út»ky jako trestný ²in
zb»hnutí do ciziny podle § 283 odst. 1 trestního zákona ve zn»ní ú²inném do
30. 6. 1973). Trest se zvyšoval na 3 až 10 let, pokud byl doty²ný uznán jako
organizátor takové akce nebo byl tzv. nositel státního tajemství. V»tšinou státu
propadával i majetek doty²ného, hlavn» tedy byty a domy. To, ²ím bylo vojákþm vyhrožováno a na základ» jakých paragrafþ nakonec byli dezertéìi vojenskými soudy odsouzeni, si pìe²t»te v kapitole o dalším dezertérovi, nadporu²íku
Sílovi z roku 1980. Paragraf 283 byl následn» Zákonem o soudní rehabilitaci ².
119/1990zrušen, takže pokud dezertér nebyl odsouzen ješt» podle jiného
paragrafu, je na n»j nahlíženo jako netrestaného
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rav²ík, rtn. Libuše Lepková). Jmenovaný též zavinil ztrátu 16

prap. Jan Dúbrav²ík

²et. Oudovít Šafránek

kusþ nábojþ do Pi52 v celkové cen» 7.90 K²s.

kpt. Karel Male²ek

²et. Svatopluk Solaìík

rtm. Vladislav Mitáš

²et. Bedìich Dufek

mjr. František Mareš

des. Jiìí Bochní²ek

npor. Jiìí Smolík

des. abs. Vladislav Rosa

Že situace v období invaze cizích armád a následná okupace

npor. František Ambroz

des. Josef Solil

s podìízením našeho politického vedení byla opravdu složitá

rtn. Jiìí Dobrovolný

svob. Václav Bohá²

rtm. Luboš Venclík

svob. Pavel Peterka

por. Karel Vl²ek

svob. Vladimír Zapletal

Tento tajný rozkaz obsahuje pouze jediný bod - ud»lení odm»-

svob. Josef Budiš

svob. Petr +ervený

ny, kterou projevuje velitel pluku pplk. Jaroslav Jásek mimo-

svob. Josef Svoboda

svob. Josef Koranda

ìádné uznání a zároveÜ ud»lení pochvaly všem pìíslušníkþm

svob. Josef Moravec

svob. Pavel Vintera

útvaru na základ» událostí pohnutých dnþ v období 21. - 28. 8.

svob. Vladimír Zajíc

svob. Václav Kasl

1968. Jde o seznam pìíslušníkþ útvaru, kteìí prokázali vyso-

svob. Jiìí Krej²í

svob. abs. Václav Kupka

svob. abs. Stanislav Týb»

svob. Josef Michal

svob. Bohumil Jirát

svob. Václav Hodek

Zvláštní rozkaz velitele pluku

a emotivní, dokazuje i zvláštní tajný rozkaz velitele 7. radiotechnického pluku pplk. Jáska ². 020 ze 4. záìí 1968.

kou morální a vojenskou pìipravenost, plnili pìesn» a iniciativn» jeho rozkazy a neváhali i v krajních situacích podporovat
naši legální vládu.

svob. Josef Hrubý

svob. František Kruták

V rozkaze je zveìejn»no celkem 112 jmen, od hodnostn» nej-

svob. Michal Szabo

voj. Antonín Nosek

vyšších až po vybrané vojáky základní služby. Rozkaz byl

voj. Vlastimil Chruránek

voj. Václav Dvorský

velitelem pluku naìízen zapsat i do kroniky útvaru.326

voj. Jan Vinkler

voj. Tadeáš N»m²ík

„…Na základ» událostí pohnutých dnþ v dob» od 21. – 28. 8. 1968

voj. Jaroslav Kropi²

voj. Bohumil Tajovský

projevuji tímto mimoìádné uznání a zároveÜ ud»luji pochvalu všem

voj. Jan Bark

voj. Josef Soviár

t»m pìíslušníkþm, kteìí v této dob» prokázali vysokou morální

voj. Jiìí Kraus

voj. Pavel Dolejší

a vojenskou pìipravenost, plnili pìesn» a iniciativn» rozkazy

voj. Svatopluk Pala

voj. Bìetislav Kale²

a neváhali i v krajních situacích podporovat naši legální vládu, ²elné

voj. Karel +argo

voj. Jindìich Jení²ek

pìedstavitele strany, vlády i m».

voj. Vojt»ch Hakal

voj. Mojmír Chabi²ovský

voj. Ondrej Barfúz

voj. Miroslav Szabo

voj. Oldìich Mrva

voj. Jaroslav Veverka

voj. Jaroslav Nutil

voj. František Krasík

voj. Vladislav Hrþza

voj. Josef Kautman

voj. Jiìí Knížek

voj. Jiìí Hájek

voj. Lud»k Tichý

voj. Jiìí Jení²ek

mjr. Jiìí Pužej

por. Jaroslav Šantora

por. Jiìí Košõálek

ppor. Albín Maren²ík

mjr. Karel Benda

rtm. Ivan Maryška

mjr. Josef Sedlá²ek

rtm. Ivan Meszáros

mjr. Alois Hodina

rtm. Richard Lepka

mjr. Holý Miloslav

ppor. Jiìí Fencl

mjr. František Šefl

rtm. Jan Polák

mjr. Bedìich Mertl

rtm. Jan Prúka

kpt. Antonín Žižka

ppor. Ivan Bardþn

npor. Milan Rolinc

rtm. Zden»k Oberstein

npor. František Doubek

rtn. Vavìinec Halm

npor. Antonín Dvoìák

rtn. Václav +erný

npor. Josef Vítek

rtn. Petr VaÜásek

nrtm. František Šõastný

rtm. Karel Šula

mjr. Ludvík Hakl

ppor. Josef Bukvic

mjr. Jaroslav Weiss

por. Jiìí Teplý

Je nicmén» jasné, že pplk. Jásek byl state²ný velitel, bral odpo-

npor. Václav +erný

por. Petr Svoboda

v»dnost za své rozhodnutí na sebe a na nikoho v po²ínající

npor. Karel Broum

por. Jiìí Florián

npor. Stanislav Hubínek

rtn. Pavel Beránek

npor. Jaroslav Vocel

rtm. Jiìí Šimka

por. Petr N»mec

npor. Josef Fron»k

Invaze „spìátelených“ vojsk prob»hla práv» v termínu, kdy se

ppor. Jiìí Švejda

rtm. Vladimír Stan»k

u nás blížila doba pìísahy nov» nastoupených vojákþ. Protože

voj. Miroslav Baštáì

Upravená pìísaha ve Zbirohu
Dále následuje volný pìepis dokladu velitele 7. radiotechnického pluku pplk. Jaroslava Jáska, zpracovaný až dodate²n»,
o rok pozd»ji, pìi pìepodìízení pluku k ZVO. Je tedy zìejmé, že
je subjektivní, vyskytují se tam i nesrovnalosti, na které v odkazech upozorÜuji.

normalizaci neukazoval prstem. Je také faktem, že všechna
personální opatìení k odchodu „nepohodlných“ lidí se d»lala
až po jeho odchodu z funkce.

vojáci obvykle pìísahají v»rnost do 30 dnþ od nástupu preProtože další 3 roky probíhaly u útvarþ ZU kádrové ²istky kvþli postojþm
v roce 1968, je až s podivem, že se tento rozkaz zachoval, je ovšem jediný.
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zen²ní služby, vycházela pìísaha v»tšin» útvarþ t»sn» po intervenci cizích vojsk.
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Obvyklou formou vojenské pìísahy pro vojáky základní služby

rální stav našeho útvaru a aby to odpovídalo sou-

byla hromadná recitace. Problémem tedy nebyla forma pìísa-

²asným podmínkám

hy, ale její vlastní text. Sporným se pozd»ji pro pplk. Jáska však

•

stal zejména poslední odstavec pìísahy, který standardn» vy-

•

aby pozval složky Národní fronty
veliteli 3. praporu jsem naìídil, aby pìipravil pìísa-

padal takto: "Pro obranu socialismu jsem vždy pìipraven stát pevn»

hu spolu se zástupcem pro v»ci politické pplk. Fejfa-

v ìadách ozbrojených sil +eskoslovenské socialistické republiky po

rem, v prostoru Kašperské Hory, tak aby to odpoví-

boku Sov»tské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji

dalo sou²asným podmínkám

proti jeho nepìátelþm a nasadit i svþj život k dosažení vít»zství. Tak
pìísahám!"

Pìísahy byly provedeny dle mých pìíkazþ. Normální pìísaha nebyla
provedena proto, že dle mých v»domostí a mých poznatkþ by bylo
neúnosné provád»t pìísahu v pozd»jší dob». Na základ» získaných
informací a pochopení o co vþbec v srpnu šlo, jsem naìídil podepsání
blanketu nové pìísahy, dle pþvodního textu. Toto bylo provedeno
u celého útvaru bez zvláštních pìipomínek. Jsem si v»dom svých
nedostatkþ, kterých jsem se ve své ²innosti dopustil. V každém
pìípad» jsem vycházel z dostupných pramenþ a snažil jsem se úkoly
plnit tak, aby to odpovídalo zájmu armády a našeho socialistického
státu. Ani ve snu mne nenapadlo, že jde o podvod. Jsem pìipraven
nést jakékoli následky, které budou vþ²i mn» vyvozeny. Není vylou²eno, vzhledem k nedostatku ²asu, že mé údaje nejsou pìesné, ale
v každém pìípad» jsem ochoten pìiznat reálnou skute²nost, která
v této dob» byla. O jednotlivých detailech mé ²innosti jsem se nezmiÜoval, protože tyto byly se mnou rozebrány s generálem Turošíkem,
pìi pìíležitosti mého prþb»žného hodnocení. Pìítomen byl i plukovník Mašek. Kdysi jsem ²etl v našich ìádech, že nebude trestaný ten
velitel, který se ve svých rozhodnutích dopustil chyb, ale ten velitel,
který ne²inn» pìihlížel a nechal vojska osamoceny.
Dle t»chto zásad jsem se ìídil. I když to zní jako fráze, v této t»žké
dob» jsem byl ochoten položit život za stranu a vlast.327

Obrázek 68 - Úprava vojenské pìísahy, na kterou pìísahali vojáci základní
služby v srpnu 1968 ve Zbirohu

Pplk. Jaroslav Jásek byl za svoji ²innost v roce 1968 z armády
vyhozen, podle [96] byl jmenovit» zaìazen na seznam osob

U n»kterých vojenských útvarþ se v této napjaté dob» hlasova-

doporu²ených k zaìazení jednotné centrální evidence pìedsta-

lo o vypušt»ní posledního odstavce, u 7. rtp vydal pìíslušné

vitelþ a exponentþ pravice západo²eským krajským výborem

pokyny velitel pluku pplk. Jaroslav Jásek ná²elníkovi štábu

KS+. I konec dalších funkcionáìþ pluku byl rychlý - dnem 9.

trochu jinak – pìímo zm»nou posledního odstavce. Vojáci ve

záìí 1968 byl odvelen dosavadní ZVP pplk. Antonín Zápotocký

Zbirohu proto pìísahali 23. srpna 1968 na tento text: „Pro

k 7. spojovacímu pluku a sou²asn» pov»ìen výkonem funkce

obranu socialistické republiky jsem vždy pìipraven pod velením

ZVP 7. sp, kterou pìevzal už 16. záìí 1968.328 Pom»rn» brzy

vrchního velitele armádního generála Ludvíka Svobody a pìedsed-

pìichází trest v podob» prov»rek, zjišõování názorþ vojákþ

nictvem ÚV KS+ vedeného soudruhem Dub²ekem a +erníkovou vlá-

z povolání na okupaci a pro n»které z nich i ukon²ení aktivní

dou stát pevn» v ìadách ozbrojených sil +eskoslovenské socialistické

služby. Osudným se toto období stalo pozd»ji jak ná²elníkovi

republiky v boji proti okupantþm a všem nepìátelþm socialismu a na-

ZS Oldìichu Burdovi, tak i veliteli 7. radiotechnického pluku

sadit i svþj život k dosažení vít»zství. Tak pìísahám!“.

pplk. Jáskovi. Vyhozeni byli i n»kteìí vojáci od praporþ, orga-

Podobným zpþsobem pìísahali i vojáci základní služby v Lito-

nizující odpor proti sov»tské invazi.

m»ìicích. Velitel pluku sám k tomu pozd»ji, pìed svým odvo-

To už ale trochu pìedbíháme události za²ínajícího podzimu

láním, udává:

roku 1968. (Podrobn»jší popis najdete napìíklad v kapitole

Vzhledem k celkové situaci a vzhledem k tomu, že nebylo jasné, že
bude naše armáda použita proti kontrarevolu²ním silám, jsem rozhodl provést co nejrychleji pìísahu 1. ro²níku. K tomuto záv»ru jsem
dosp»l 22. 8. 1968. V tomto sm»ru jsem vydal tato naìízení NŠ:
•

aby pìipravil pìísahu na den 23. 8. 1968, ve zkrácené form»

•

svému zástupci pro v»ci politické jsem naìídil, aby
provedl úpravu pìísahy tak, aby nebyl narušen mo-

o stanovišti +erchov. Vyhozeni z armády a zaìazeni do seznamþ KS+ byli i vojáci „spìátelených“ jednotek – 7. výsadkového
pluku (Košan) nebo z nadìízené složky (Vinkler).
327 Zvýrazn»né citace pochází z dokladu pplk. Jáska pod názvem: „Vyhodnocení
celkové situace u 7. radiotechnického pluku“. (K n»kterým závažným problémþm od ledna 1968 do sou²asné doby). Originál je uložen v olomouckém
archivu
328 Stalo se tak rozkazem NZS ². 25, pravd»podobn» ale se zp»tnou platností,
protože rozkaz byl vydán až 3. 10. 1968

