Tragédie výsadkářů u Stéblové
5. června 1966 se ženijní výsadkové průzkumné roty 1. ženijní brigády v podvečer
vracely ze senné brigády v Jizerských horách. Kolonu vozidel tvořilo několik V-3-S a
velitelský gazík.
Jen několik málo kilometrů je dělilo od domovských kasáren v Chrudimi. Nedaleko
železniční zastávky Stéblová, kde silnice v lesním úseku tvoří poměrně ostrou
zatáčku, byl podle vyšetřování řidič poslední V-3-S oslněn protijedoucím vozidlem.
Sjel na pravou krajnici, pokračoval několik metrů dolů po svahu vysokém asi 2 m, kde
pravou částí vozidlo narazilo do velkého stromu.
Většina výsadkářů na korbě spala, nebo dřímala. I když se prokázalo, že rychlost
vozidla byla max. 50 km v hodině, tak náraz zcela zlikvidoval pravou část předku
vozidla a zcela odstrojil ložnou plochu auta. V kabině okamžitě zemřeli dva
poddůstojníci. Ostatní výsadkáři byli nárazem vymrštěni mimo vozidlo do lesního
porostu. Z nich další čtyři zemřeli na místě. Většina ostatních měla těžká i lehká
zranění. Řidič přežil bez vážnějšího zranění.
Tato tragédie otřásla nejen kamarády, vojáky základní služby, ale i velitelským
sborem. Velitel 1. žen. brigády pověřil tehdy velitele jedné žen. průz. čety npr.
Rychlého, který byl mimo své vojenské odbornosti stavebním technikem,
zpracováním stavební dokumentace pro pomník v místě neštěstí a pak jeho realizací.
K ročnímu výročí havárie byl pomník za účasti části rodičů zemřelých výsadkářů,
celé žen. průz. roty a velitelství 1. žen. brigády slavnostně odhalen.
Po vzniku KVV Chrudim, jeho členové každoročně pomník udržují. Protože pomník
je v lesnatém prostředí, tak se zub času podepsal i na šesti pomníčcích
s fotografiemi a jmény zahynulých.
Klub požádal vel. 43. vpr. o možnost jejich přestěhování do chrudimských kasáren.
Bylo nám vyhověno a po zpracování výkresu pro jejich umístění jednatelem KVV S.
Rychlým, byly pomníčky přemístěny. Na jejich místo u Stéblové byly instalovány
nerezové křížky. Ústřední kámen ve Stéblové zůstal a do čela pomníčků v kasárnách
byl zasazen nový, který uhradilo velení 43. vpr.
Na něm se připevňují pamětní desky se jmény chrudimských výsadkářů, kteří
v době minulé i současné zahynuli při plnění svých vojenských povinností.
Ve fotogalerii můžete zhlédnout odhalování pomníku v r. 1967 i současnou podobu a
nově instalované pomníčky s ústředním kamenem v chrudimských kasárnách.

