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60. výročí letecké bitvy nad moravsko-slovenským pomezím 
 
    Na pozvání pořadatelů – moravských a slovenských obcí regiónů Bílé Karpaty, zastoupené starosty MěÚ Slavičín 
a obcí Bojkovice, Šanov, Vyškovec, Rudice, Nemšová a Nová Bošáca sa dne 28.8.2004 zúčastnilo 22 členů našeho 
KVV Zlín spolu s početnými delegacemi a občany pietní vzpomínky u památníků a hrobů obětí letecké bitvy nad 
moravsko-slovenským pomezím. 
    Nekolik vzpomínek na túto událost. Po této letecké bitvě dne 29.8.1944 bylo jen na hřbitově ve Slavičíně 
pochováno 28 amerických letců a dalších 13 v okolních vesnicích. Slavičínsky hřbitov se tak stal největším 
hromadným hrobem amerických letců na území naší republiky. Výroční smuteční akce se konala až po válce 
2.9.1945 a pořádal jí Výbor pro postavení pomníku americkým letcům. Zúčastnilo se jí více než 3.500 obyvatel ze 
širokého okolí. V září r. 1946 byli však všichni exhumováni a pochováni na hřbitovech amerických letců a vojaků 
v USA. Jak však k této tragické události tehdy došlo?  
    Mladší generace, které nezažily túto válečnou dobu a navíc jí byly tyto události záměrně zamlčovány 
a skreslovány si nemohou pamatovat takřka pravidelné odpolední nálety teměř tisíce bombardovacích letadel 
s doprovodnými stíhačkami z Itálie směrem na Ostravu a okolí, k bombardování strategických cílů a k podpoře 
pozemních vojsk. Ja a moji vrstevníci, jako např. i Ing. Vlado Zámečník, který vzpomíná v Spravodaji Červené 
barety ako svědek tohoto leteckého souboje nad Novou Bošácou a Velkým Lopeníkom, nikdy nezapomeneme na 
vysoko letící bombardovací svazy zanechávající za sebou kondenzační pásy, padající stříbristé hliníkové fólie ke 
zmatení radarů , doprovázené hukotem přetížených „létajících pevností“ a vysokými tóny doprovázejících stíhaček, 
které je chránili proti německým stíhačkám. „Je to snad paradoxní, ale i u mne se tehdy na moravské straně hranice 
zrodila touha po létání a parašutizmu, která mne přes mnohé překážky neopustila dosud“. 
    Dne 27.8.1944 americké průzkumné letadlo zjistilo, že na seraďovacím nádraží v Ostravě a v okolí skladů 
pohonných hmot je soustředěno velké množství vlaků, určených zřejmě pro východní frontu !!! Proto již osudného 
29. srpna 1944 v 7,00 hod. ráno odstartovalo 599 bombardovacích letadel B-24 a B-17 /Liberátor/ - to znamená 
5990 členů posádek a 294 doprovodných stíhaček P-38 Lighting k jejich zničení. U 2. bombardovací skupiny byla 
akce evidována jako mise č. 263 a veleitelem byl plk. Cunningham. Po startu se táto bombardovací skupina zařadila 
do svého postavení za 97. skupinu 5. divize a celá formace pak směřovala přes Jaderské moře směrem na Jugoslávii, 
Maďarsko /Balatón. U Balatónu byla tři velká Německá letište pro stíhačky a proto zde nebylo vhodné moc se 
spožďovat. Přesto však k tomu došlo z důvodů oblačnosti, či technických důvodů u 7-mi bombardéru 20 letky 
a dalších 3 strojů. Přesto, že jejich velitel por. Tune byl zkušený a zodpovědný velitel, znižoval rýchlost i výšku, aby 
jen letka zůstala pohromaďe, pevně semknutá do nacvičeného útvaru „létajícich pevností“, před kterým měly 
německé stíhačky respekt a netroufaly si ho napadnout. Přesto došlo ke katastrófě. Velmi vážnou příčinou této 
katastófy byla např. chyba v doprovodu amerických stíhaček Mustang, která s nimi letěla jen k Trenčínu a pak 
odletěla dopředu k Ostravě. Od Balatónu je měla totiž vystřídat další doprovodní skupina stíhaček P-38 Lightgin. 
Proč se tyto stíhačky zdržely nikdo neví. Německé stíhačky umístěné u Balatónu nechaly přeletět celý 
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bombardovací svaz a zaútočily jen na túto poslední skupinu stíhaček a tím ji zdržely a odtrhly. Tak nabídly 
německým stíhačum letícím od Berlína zcela nechráněnou 2. bombardovací skupinu. Několi minut, kdy zejména 20. 
skupina letěla bez doprovodu stíhaček se jí stalo osudným. 
    Když se velitel německých stíhaček dozvěděl, že na konci bombardovacího svazu letí táto osamocena skupina 10-
ti amerických bombardérů, dal rozkaz k útoku. Taktickým manévrem přeskupil své stíhačky P-51 Mustang. Velitelé 
amerických bombardérů upozornili své posádky, že během několika minut se mají přiblížit jejich stíhači, nebyli 
však informováni, zda to budou stíhačky P-38 či P-51. Zadní střelci z bombardérů hlásili, že se blíží skupina 
stíhaček, ale nemohou rozeznat, jestli to jsou messerschmitty nebo mustangy, a že letí v americké bojové formaci. 
Zepředu jsou totiž tato letadla teměř k nerozeznání, lépe se rozlišují až při pohledu z boku.  
    Útok německých stíhaček na sevřený box deseti bombardérů proběhl dle očitých svědků takto: První úder 
provedly zdola specielně opanceřované stíhačky Fw 190, které byly po celou dobu ukryty v mracích. Použitím raket 
vzduch-vzduch se jim to skutečne podařilo. Těsně nato zaútočily messerschmitty Bf 109 a proťaly box bombardérů 
útokem z výšky z několika stran současně. Zlikvidovat takto narušenou formaci bombardérů 20. letky a tři opozdilá 
letadla nebylo pro překvapivou převahu německých stíhaček již  problémem v dalším boji ani za Zlínem, Vsetínem 
a Kopřivnicí, kde táto letadla pak dopadla. Na další, daleko vpředu letící bombardéry si již Němci netroufli, zvláště 
když se od jihu konečně objevily toužebně očekávané Lightingy. To již ale bitva nad Slavičínskem byla během 
oněch 20-ti minut rozhodnuta. Němečtí stíhači tu sestřelili sedm letadel 20. letky a tři opozdilá letadla. Z celkového 
počtu sto členů posádek tu zahynulo 41 letců, ostatní se zachránili seskoky padákem. Německé stráty činily 
6 stíhaček sestřelených a 6 poškozených, které nouzově přistávali v terénu. 
    Letecká bitva 263 mise, kterou dne 29. srpna svedly svazy bombardovacích letadel 15. americké armády 
s německou luftwafe byla teda jednou z velkých bitev nad střední Europou. Tá její čast, která se odehrála nad 
Nemšovou, Novou Bošácou, Slavičínom, Vsetínom a Ostravskom byla však jen drobnou episodou v dlouhém 
a krvavém zápolení 2. světovej války, ale jistě přispěla v boji za naši slobodu a vítězství nad fašizmem. Jejich oběti 
nebyly marné. Naši občané bezprostředně po dopadě členů osádek na padácích, nejčastějí do lesů na stromy jim 
poskytli ošetření, občerstvení a ukrytí před zúřicími Němci a riskovali tak své životy i životy svých rodín. 
Zabezpečili přepravu živých na slovenské letiště Tri duby. Po vypuknutí SNP tam na ty šťastnější již čekaly 
2 Liberátory s běžícimi motory, aby je přepravili zpět na Bari /letecká základna v Itálii/. 
    Podrobnosti o dalších osudech 57-mi zachráněných padákem v úkrytech, v zajetí, nebo na útěku podáva vydaný 
ALMANACH k tomuto 60. výročí letecké bitvy nad Bílymi Karpatami, kterou vydal Klub přátel histórie 
Slavičínska v r. 1999: Letecká bitva nad Slavičínem – autoři: D. Brzobohatý, L. Horák, M. Bača, V. Havlín. 
    O vděku a úctě jakou chovají zdejší občané k účastníkům i obětem této bitvy, kteří přiletěli bít se za naši svobodu 
z USA, svedčí nejlépe pomníky padlým americkým letcům na hřbitovech, ale i na místech jejich tragického dopadu, 
kde každoročně s pietou donášejí květy a kladou věnce spolu se zástupci amerického velvyslanectví. Je potěšitelné, 
že k těmto pietním vzpomínkam je vedena svými rodiči a učiteli i zdejší mládež na školách jak jsme se mohli 
přesvědčit na škole v Bojkovicích. Na škole mají sbírku nalezených součástek ze zestřelených letadel, často 
vykopaných z velkých hloubek země. Podobnou sbírkou vás však překvapí i museum či Městský úřad ve Slavičíně. 
Náš kolega PhDr. Slámečka se svou školou dokonce postavili i nový pomník v místě havárie Liberátoru B- 24 č. 
313 ROUGH COBB na slovenském Antonstalu v Luborčanské dolině.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    9. května 2004 jsme se zúčastnili 
slávnostního odhalení pamětní desky  
slavičínskemu rodákovi plk. v. v. Jaroslavovi 
Šálovi, pilotu 310 perutě RAF, který byl v r. 
1943 sestřelen německými útočníky nad 
kanálem La Manche. Zde již při vstupu na 
MÚ nás vítal starosta Ing. P. Studeník. 
Velkým překvapením pro nás všechny 
účastníky byla především přítomnost 
účastníka tejto bitvy L.A. Dickinsona, dnes 
již 80 – ti letého veterána z USA, který tehdy 
jako navigátor nedobrovolně absolvoval 
seskok padákem z pumovnice hořícího 
letadla. Američan přijel do Karpat uctít 
v rámci vzpomínkového aktu bitvy památku 
zbylých členů posádky, kteří při pádu letounu 
zahynuli. 

Účastníci KVV Zlín na pietním aktu 60.výročí letecké bitvy nad Bílými 
Karpatami 28. – 29. 8. 2004 u památniku „Letecké srdce“ na kopci Šanov  
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Americký veterán Loy Dickinson (vlevo) se znovu sešel se svým 
zachráncem Mojmírem Bačou. 

Bývalý navigátor Loy Austin Dickinson se svým zachráncem 
Mojmírem Bačou a členy KVV Zlín na Hřbitově ve Slavičíne.  

 
Vzpomíná: “Někteří ještě zahynuli ve vzduchu, když explodovala kabína. My jsme se zbytkem pomáhali dalším 
členům posádky dostat se z hořícího letadla. Ja jsem pak vyskočil otvorem pro shazovaní bomb“.Po dopadu ho 
tehdy zraněného ukryl Mojmír Bača z Rudíc. „Prostě jsem měl velké štěstí, jak při sekoku, tak i poté, co mně 
schovali Bačovi. Moji dva kamarádi , které objevili Němci v lese totiž čekal opačný osud. Přestože byli těžce 
zraněni, byli na místě zastřeleni“, řekl Dickinson a do očí se mu vedraly slzy. Mojmír Bača je to náš známý 
dlhoročný mechanik z Letu Kunovice. Dlouho jsme o tom nevědeli, že právě on byl tím záchrancem. Při odhalování 
pomníku nad Šanovem „Letecké srdce“ jsem mu proto věnoval svůj Červený baret“. Taký istý obdržal i náš nový 
priateľ Loy Austin Dickinson  a tak sa v nich s nami Loy i Mojmír veľmi radi odfotografovali. 
 
                                                                                                                                                      Ing. Anton  Š U L Á K 
                                                                                                                                                             člen KVV Zlín     
 
 
Padákové veže – začiatky športového parašutizmu. 
 
   Škodove závody v Plzni vytvorili svojho času zaujímavú a modernú celokovovú konštrukciu so štyrmi ramenami 
a modernou brzdou, ktorá bola postavená v Belehrade. Na území Československa bola postavená v roku l927 
v Chebe. Slúžila k výcviku lietajúceho personálu.  
    Pod vplyvom správ o úspechoch parašutistického športu v Sovietskom zväze a v iných štátoch sa začalo uvažovať 
o ich výstavbe i v iných mestách. 
    V roku 1936 bola postavená moderná padáková veža v Přerove a potom v máji l937 v rámci medzinárodnej 
leteckej výstavy v Prahe. Podľa sovietskej konštrukcie bol postavený v ČSR padákový katapult, ktorý zostrojila 
továreň Kolben – Danek. Na ňom bol parašutista vystrelený na otvorenom padáku stlačeným vzduchom do výšky 75 
m. Z tej výšky potom voľne klesal k zemi. Takéto zariadenie však záujemci využívali len minimálne. Ako prvý z nej 
zoskočil známy J. Rezler a po ňom gen. Vicherek. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Padáková veža na leteckej expozícii krajinskej 
výstavy Východ ČSR v Košiciach 1938  

     Medzníkom v propagácii a rozvoji parašutizmu v Košiciach a vlastne aj 
na východe Slovenska bola veľkolepá krajinská výstava Východ ČSR. 
Uskutočnila sa od 15.7. do 4.9.1938 /v dnešnom areáli Technickej 
univerzity/ a navštívilo ju vyše 340.000 osôb. Mala aj svoju leteckú 
expozíciu, kde osobitne vynikala padáková veža. Táto dominanta bola stále 
obklopená zástupmi divákov a počas výstavy z nej skočilo asi  5000 osôb, 
prevážne mládeže /vojaci košickej posádky, záložníci, 400 žiakov košickej 
Priemyselnej školy a iní odvážlivci/. Na vlastnej koži sa presvedčili, že 
tento začínajúci šport je celkom bezpečný, keďže padák bol zaistený 
lanom, ktoré znieslo zaťaženie 4 tony. Aj keby sa vodiace lano pretrhlo, 
skokan by sa ľahko zniesol na zem pomocou samotného padáka 
s priemerom o jeden meter väčším ako u vojenského typu. 
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    Jeden z tisícok návštevníkov, zhrnul svoje pocity takto: Som na košickom výstavisku, prezerám si rad-radom 
jednotlivé pavilóny. Všetko je krásne a lacné, že som mal chuť kúpiť si temer z každého stánku niečo...  Avšak nič 
ma tak nebavilo ako zoskok padákom. Keď som už cítil, že žalúdok mám prázdny, rozhodol som sa, že si pôjdem 
skúsiť, ako sa skáče s padákom. Kúpil som si lístok a s chvejúcimi sa nohami pomalý podľa predpisu kráčam na 
padákovú vežu. Dolu som nechcel hľadieť, nakoľko som sa obával, aby sa mi nejako nezakrútila hlava a aby som 
bez padáka nezletel na zem. No predsa som konečne vyliezol hore. Boli tam štyria vojaci. Dvaja ma obliekli do 
padacieho obleku a druhí po vytiahnutí padáka ma k nemu pripevnili. Keď som sa pozrel, povedal som si, že tá veža 
musí byť najmenej 100 metrov vysoká, no vojaci mi povedali, že má iba 48 metrov. Trošku sa mi od toho uľahčilo 
na srdci a či som chcel, alebo nie nakoniec som zoskočil. Padák ma niesol pomalý dole. Hop a už som na zemi. 
Vojaci zvliekajú zo mňa padací úbor. Keď som už bol odpútaný, chcel som si ešte raz skočiť, ale už bolo 5 hodín 
a musel som ísť na vlak. Neľutoval som ozaj tých 5 korún a neľutujte ich ani vy, ktorí ste padákom ešte neskočili. 
Skúste to“! Je zaujímavé, že medzi skokanmi prevládali ženy. Tritisícou z nich bola poštová úradníčka Mária 
Hrabánková z Košíc, ktorú usporiadatelia odmenili pekným darčekom a vyhliadkovým letom nad mestom. 
    Keď sa definitívne zatvorili brány výstavy, začala demontáž jednotlivých pavilónov a stánkov rokovalo sa o tom, 
aby padáková veža zostala na výstavisku ešte aspoň dva - tri týždne. Malo sa tak stať na žiadosť košických škôl, 
ktorých veľká časť žiactva na výstave v čase prázdnin nebola. Pri hromadnej návšteve bol totiž poplatok za osobu 
a zoskok iba 1,50 Kčs. Nakoniec však po týždni padákovú vežu demontovali. Cez zimu mala byť uskladnená a na 
jar 1939 ju mali postaviť v rôznych väčších mestách pre zoskoky v rámci brannej výchovy. Tieto plány nakoniec 
zmaril vývoj medzinárodnej situácie v predvečer druhej svetovej vojny a okupácia Košíc Hortyovskou armádou 
začiatkom novembra 1938.   
    Pod vplyvom správ o úspechoch v parašutistickom športe v Rusku a iných zemiach sa začalo uvažovať o ich 
výstavbe i v iných mestách, predovšetkým v Prahe.         
    Pri príležitosti poľnohospodárskej výstavy v roku 1948 v Prahe v priestoroch areálu výstaviska bola 
v Holešoviciach postavená padáková veža. Sprístupnená bola na jar v tom istom roku. Na otvorenie jej prevádzky 
spomína jedna z prvých 10-tich parašutistiek vycvičených výsadkovým vojskom v Československu v roku 1948 na 
letisku v Hradčanoch pri Zákupoch dnes už 80 ročná Vlasta Čejková – Sigmundová, dnes žijúca v Bratislave, 
partyzánka zo Železných hôr a Vysočiny, pochádzajúca z Liberca. „V júni  1948 som bola pozvaná  na stretnutie 
bývalých partyzánov do Prahy. V tom čase dostavali padákovú vežu a tak ma vybrali, aby som  túto vežu  zoskokom 
otvorila. Trochu som mala obavy a tak ako prvý skočil Generál JUDr. Josef Koutňák a ja po ňom. Bol to fantastický 
pocit a tak som sa neskôr i upísala parašutizmu a koncom roku 1948 som absolvovala spolu s ďalšími  deviatimi 
ženami základný výcvik a zoskoky u výsadkového vojska“.  
     Na túto vežu rád spomínam i ja, pretože sa odzrkadľuje 

v mojich začiatkoch parašutistického života. Koncom   
roka 1949 som nastúpil do učenia v Prahe, do fabriky ČKD 
Sokolovo. Často sme s našim vychovávateľom  Karlom 
Vošahlíkom chodili vo voľné dni brigádovať na letenskú pláň. 
Najskôr sme búrali štadióny Slávie a Sparty a potom stavali 
letenskú pláň. Po skončení brigády  ulicou smerom 
k výstavisku sme pochodovali so spevom /napr. pri pesničke 
Pionýři maľované deti a pod./ Pri výstavisku sme potom 
nasadali na električku, ktorá nás odvážala smerom na 
Vinohrady, kde sme mali svoj internát v Ľublanskej ulici.  Pri 
tejto ceste sme si vždy všimli padákovú vežu. A tak sme si raz 
vypýtali voľno k návšteve tejto veže a vyskúšali si zoskok 
z nej. Spomínam si, že vežu v tú sobotu obsluhovali dve pekné 
dievčatá, ktoré po prvom zoskoku nahovárali nás, aby sme si 
prišli zacvičiť medzi výsadkárov  na Trojský ostrov. Bola to 
Vlastička Rybínová spolu s Jiřinkou  Hříbkovou a myslím, že 
i Helenou Rumlerovou Tak sa aj stalo a partia piatich učňov 
sme sa vybrali, pozrieť si čo to vlastne na tom Trojskom 
ostrove je. Bolo tam postavené cvičisko s prekážkovou dráhou 
a potrebnými priestormi pre takýto výcvik. Pozreli sme si 
výcvik a v podstate  sa nám to zapáčilo a tak sme sa prihlásili  
na parašutistický výcvik. Tento prebiehal raz až dvakrát do 
týždňa. Prišli chladné dni a tak sa náš výcvik preniesol do 
telocvične. Chodili  sme na základnú školu v Dejviciach 
/neďaleko Domu armády/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Padáková veža na pražskom výstavišti patrila 
k atrakciám leta 1948-1949. Bola obsluhovaná 
výsadkármi a mala podporiť nábor dobrovoľníkov 
pre parašutistický šport. Vpravo hore Vlasta 
Rybínová jedna z členiek obsluhy padákovej veže. 
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Viedli nás takí inštruktori ako bol J. Kašpar, C. Čejpa,  J. Hříbková, V. Rybínová,, M. Parvonič a ďalší. Bol to veľmi 
tvrdý výcvik. Veď „opičia dráha“ ako sa jej vtedy hovorilo bola známa medzi všetkými parašutistami 
v Československu. Po ňom som absolvoval  4 zoskoky na letiskách v Klecanoch a Ruzyni, inštruktorský kurz 
a koncom roku 1952 som sa vrátil na Slovensko, kde som v Kremnici nastúpil do Školy dôstojníckeho dorastu 
letectva.  
    Môžem teda povedať, že veľkou pomocou pri nábore pre výcvik v parašutistickom športe, tak ako i atrakciou pre 
veľké množstvo obyvateľov ČSR bola padáková veža.  
    Popri Sovietskom zväze, Československu a ďalších štátoch i v NDR v roku 1952 začali šíriť parašutistický šport. 
Mali však málo predpokladov, veď okrem nadšencov pre tento šport im chýbali lietadlá, padáky, ale i porozumenie 
kompetentných orgánov. Preto začali robiť zoskoky z padákovej veže, drevenej konštrukcie, ktorá bola postavená 
v roku 1953. Až v roku 1956 mohli tí najlepší poprvý raz zoskočiť z lietadla.     
    Ďalšia padáková veža bola postavená v roku 1956 v Kolmanovej záhrade v Prešove. Prevádzka na nej bola 
zahájená 23.6.1957. V uvedený deň zahájenia boli prevedené dva propagačné zoskoky a to parašutistami Lacom 
Platkom a Paľom Gdovinom na padákoch PD – 47.  Platko pristal v areáli padákovej veže na jednom z neďalekých 
stromov a Gdovin zasa v priestoroch neďalekej kalvárie.Zoskoky predvádzali z lietadla Sokol.  
    Veža bola celodrevenej konštrukcie dovezenej zo 

ZSSR. Prešovskí parašutisti takto dostali ďalšie 
výsadkové zariadenie na zlepšenie  pozemnej 
predzoskokovej prípravy. Dosahovala výšku viac ako 
40 m. Pre zoskoky bola vo výške 36 m plošina v tvare 
mnohouholníka, ktorá mala 9 výskokových otvorov. 
Nad plošinou boli dve otáčacie ramená. Na nich bol 
zavesený bambusom vystužený padák z nosným 
postrojom. Najdôležitejším zariadením boli vzduchové 
brzdy a elektromotory, ktoré poháňali navíjacie bubny 
oceľových laniek. Rýchlosť klesania i pri maximálnom 
zaťažení bola malá. Pohybovala sa v rozmedzí 1,5 až
2 m za sekundu. Brzdenie klesajúceho skokana po 
výskoku z veže zabezpečovali vzduchové lopatky – 
brzdy. Aj  necvičený  skokan  pri  dopade  na zem ostal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stáť na nohách. Okrem parašutistov vežu využívali aj obyvatelia, ktorí si za symbolický poplatok 1 Kčs mohli z nej 
skočiť. Službu mali vždy dvaja parašutisti, ktorí obsluhovali zariadenie, starali sa o bezpečnosť a bezchybný chod 
veže. Najviac sa z nej skákalo v nedeľu, keď si skočilo aj 60 záujemcov. To bola prvá a posledná padáková veža na 
Slovensku.  /E. Tencer Dejiny parašutizmu na Slovensku I/. Bolo tomu skutočne tak? 

Padákova veža v Kolmanovej záhrade v Prešove patrila medzi 
zariadenia na predzoskokovú prípravu. Veža bola celodrevenej 
konštrukcie dovezenej zo ZSSR. 

    Ak by ste sa dnes opýtali niekoho v Bratislave či vie, že tu pred polstoročím stála padáková veža, asi by ste 
dostali zápornú odpoveď. V dnešnej dobe to len málokto vie, že padáková veža bola postavená aj v našom hlavnom 
meste Slovenska, Bratislave. Vybudovali ju na sklonku päťdesiatych rokov minulého storočia. Vyrástla v záhrade 
bývalého Grassalkovichovho paláca, sídla dnešného prezidenta Slovenskej republiky, uprostred zeleného trávnika. 
Veža bola postavená na spôsob celodrevenej konštrukcie s kovovým mechanickým a strojovým zariadením, 
umiestneným vo výške asi 40 m. Zoskoky sa uskutočňovali z drevenej plošiny, umiestnenej vo výške 35 metrov 
pomocou tenkého lanka, padákovej vesty, za pomoci dômyselného brzdiaceho zariadenia, ktoré fungovalo 
automatický. Klesanie tých, ktorí sa podujali zoskočiť nebolo väčšie, ako 3 metre/sek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeden z bývalých prevádzkovateľov padákovej veže v Bratislave, Mikuláš 
Georgievský vrátil sa vo svojich spomienkach na tieto dávne, dnes zabudnuté 
udalosti: „Obsluhou padákovej veže, ktorá ale nepatrila do programu výcviku 
parašutistov  nášho aeroklubu, poveril nás náčelník paraodboru krajského 
aeroklubu pán Ivan Nemček, známy československý parašutista. Vedel, že máme 
dostatočné skúsenosti, aby sme takúto prácu vykonávali. Bola obava, aby na 
padákovej veži nedošlo k mimoriadnej udalosti ako následok nedodržania 
bezpečnostných opatrení. Ako inštruktori parašutistického výcviku pracovali sme 
v tom čase s mládežou a pripravovali brancov pre ich budúcu službu vlasti. Keď 
som po prvý raz vystúpil po nekonečných drevených schodoch na zoskokovú 
plošinu, naskytol sa mi nevšedný pohľad na Bratislavu, aký som predtým nevidel. 
Vyzeralo to, že sa práve nachádzam nie na padákovej ale na vyhliadkovej veži. 
Pri pohľade nadol však všetko bolo ináč. Zatočila sa mi hlava. Aj brat Alexander 
strácal na istote a radšej sa chytil zábradlia, aby sa mu nechveli kolená. Bol to 
nepríjemný pohľad. Naše obavy znásobovalo aj nevýrazné tenké oceľové lanko, 
ktoré nebolo opatrené kopulou padáka. Nedalo sa však nič robiť, už nebolo kde 
cúvnuť. Pod vežou stáli desiatky detí s rodičmi, mládež aj dospelí a zvedavo 
čakali čo s nami bude, keď zoskočíme 
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Obsluhu veže zabezpečovali bratia 
Alexander a Mikuláš Georgievskí, 
vtedajší aktívni parašutisti, čle-
novia bratislavského aeroklubu. 
Alexander pomáha pri obliekaní 
do padákov Š. Piskovi. 



Zapojil som teda karabínku padákovej vesty do tenkého lanka a utiahol popruhy. Potom som prižmúril oči 
a vykročil do prázdneho priestoru. S veľkým hukotom roztočili sa brzdiace klapky na veži a začali brzdiť môj pád. 
Bol som prekvapený, s akou ľahkosťou som dosiahol zem a pristál  na pokopanom žltom piesku. Môj prvý zoskok 
z padákovej veže prijali diváci s neskrývaným obdivom a nadšením. Bol som rád, že som už na zemi, a že všetko 
dobre dopadlo. Teraz bol na rade môj brat. Poslal som padákovú vestu hore a so škodoradosťou čakal na jeho 
„obdivuhodný“ výkon. Akosi mu to dlho trvalo, kým sa objavil na okraji veže. Nakoniec predsa len opustil plošinu 
asi vo výške 35 m a rútil sa na tenkom lane k nám na zemi. Dopadol tak, že zostal stáť na nohách. Veža dostala tak 
svoj prvý krst a zoskoky pre verejnosť sa mohli zahájiť. Záujem o zoskoky z padákovej veže bol nesmierny. Všetko 
to išlo ako na bežiacom páse. Pod vežou stál neustály zástup detí a mládeže, aby skúsili nevšedný zážitok. Kým brat 
Alexander pracoval na plošine a zapínal skokanov do padákovej vesty, ja som ich čakal na mieste doskoku 
a odopínal z postroja. Neskôr sme si museli povolať ďalšieho nášho kolegu z aeroklubu a zoskoky na plošine sme 
zabezpečovali v dvojici. Bolo to tak istejšie a bezpečnejšie. Padáková veža v parku Grassalkovichovho paláca stala 
sa v tej dobe veľkou atrakciou pre bratislavčanov najmä z radov mládeže. Zoskoky sa uskutočňovali vždy v sobotu 
a nedeľu, za priaznivého počasia od jari až do jesene. Bolo to pre nás nevýhodné, pretože práve v tých dňoch bola 
na našom materskom letisku vo Vajnoroch najväčšia letová prevádzka. Za vykonané zoskoky z veže sa nevyberal 
žiadny poplatok. Skákalo sa zadarmo. Túto prácu sme vykonávali veľmi radi s porozumením pre našich občanov. 
Bola to súčasne aj najlepšia propagácia pre získavanie mladých ľudí pre parašutizmus v tom období. Počas krátkej, 
dvojročnej prevádzky padákovej veže v Bratislave nedošlo ani jedenkrát k nejakému úrazu, alebo pochybeniu 
obsluhy padákovej veže. Bolo nám aj ľúto, keď sa zoskoky na veži ukončili“ – poznamenal nakoniec  
M. Georgievský , dnes veterán – člen Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave. 
    Jedného dňa, dostavili sa do Grassalkovichovho paláca robotníci a drevenú konštrukciu definitívne zdemontovali. 
Nebola totiž natretá žiadnym ochranným náterom a zub času sa nej podpísal. V dnešnej dobe nezostalo po 
padákovej veži na mieste, kde stála, ani pamiatky. Rastie tam opäť zelený trávnik a vyrástla alej stromov, ktorí sadia 
prezidenti pri svojich návštevách tohoto prezidentského parku. A tak ako to vždy býva, táto vyhľadávaná atrakcia 
pre bratislavčanov z pred päťdesiatych rokov, zostáva už len v našich trvalých spomienkach. Je možné však 
povedať, že zoskoky padákom a zvlášť z padákovej veže sa stali veľmi populárnym mládežníckym športom. Veď 
rozvíjal odvahu smelosť, zručnosť v orientácii, atď. V začiatkoch druhej polovice 19. storočia sa tento šport veľmi 
rozvinúl, čoho dôsledkom boli i mnohé rekordy v parašutizme.             
    Chýbali nám vo výstavbe veží skúsenosti. Kde ich vziať? V jednom článku O rozvoji parašutizmu v ČSR pri 
príležitosti 25. výročia Zväzarmu píše Ctibor Čejpa: „Budovala se pozemní výcviková zařízení, mezi nimi 
padákové, tehdy dřevěné trenažéry Proničevovy konstrukce. Chtěli jsme také stavět padákové veže a byl jsem proto 
vyslán do Moskvy získat zkušenosti. Od sovětských soudruhů jsme dostali veškerou dokumentaci pro dřevěnou 
i kovou věž. A možná, že jsem  byl první Čechoslovák, kterí si na ní v roce 1957 v Moskvě i skočil“. K ich výstavbe 
však nedošlo a tak skončila éra padákových veží v Československu. 
 
 
                                                                                                                                                           Pavel  F R A N Í K 
                                                                                                                                                         člen KVV Bratislava  
 
 
 
 
Galéria osobností parašutizmu na Slovensku 
7. pokračovanie 
 
    V Československu sa v začiatkoch parašutizmu popri mužoch objavovali i ženy, a tak majú tiež podiel na 
masovom rozvoji parašutizmu medzi mládežou v tom období. Mnohé z nich sa zúčastnili výcviku 
v 2.československej samostatnej paradesantnej brigáde v Jefremove, alebo Proskurove a za Slovenského národného 
povstania boli vysadené v rôznych skupinách na území Československa. Boli to napr. partizánky M. Cachovanová 
z oddielu Jána Kozinu, Ružena Doležalová z brigády J. Husa, alebo Slovenky Elena Donátová a Amália Adamcová-
Girmolová, či ďalšie dievčatá, akoVlasta Čejková z Liberca, partizánka zo Železných hôr, pôsobiaca na Vysočine,  
Tieto v roku 1948 s ďalšími 5 ženami zo Zväzu brannosti boli vycvičené ako prvé parašutistky v armáde, v Stráži 
pod Ralskom. Boli to Jiřina Hříbková, Vlasta Rybínová, Božena Mertová,, Mária Stehlíková, Mária Nežerná 
a predtým menované partizánky. Na Slovensku však už v roku 1947, v prvom kurze parašutistov absolvovala výcvik 
vo Vajnoroch Helena Čechová a po nej ďalšie ako napr. Kosačová, Neštinová, Frťalová, Grosshappelová, Hubinská, 
Holečková, Zvonková, Nagyová, Lazarová, Štubňová, Krempová, Pastoriová, Bajkaiová, Gogárová, Kňazeová, 
Voníková, a ďalšie a ďalšie. Prvou a najmladšou inštruktorkou /17 rokov/ sa stala Viera Pastoriová. Prvou 
reprezentantkou Československa sa stala Helena Mjartanová a po nej Mária Šokyová, Božena Mehešová, Mária 
Stančíková a ďalšie. Dnes je to celá plejáda žien, ktoré sa taktiež zúčastnili na masovom rozvoji parašutizmu na 
Slovensku. 
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Rok 1947 Vajnory. V pozadí DC-3 OK VDZ. Zľava: Vašečka, pripravení k zoskoku Vaculík, Pastoriová, Štubňová, Pastucha, 
Janotík, Fukes, Čechová a vysadzovač Ilavský.  

 
 
 
Helena  Čechová      
 
    Patrila medzi prvé športové  parašutistky  v Československu. Prvé zoskoky urobila vo Vajnoroch už v roku 1947       
Mala k tomu dobré podmienky, veď bývala neďaleko, štvrtý  dom vo Vajnoroch od letiska a jej otec bol vojenským 
i civilným pilotom. V  roku 1948  pomáhala pri zabezpečovaní  výcviku parašutistov – pretože už  bola skúsenejšou 
parašutistkou – prevážne skákala ako prvá. 12. septembra 1948  skákala  v  skupine 12 parašutistov na leteckom dni 
v Třebíči.  Na  jar  v  roku  1948  započal  výcvik parašutistov i v Trnave. Pri výcviku a zoskokoch pomáhala Helena  
Čechová, pretože na túto prácu bol inštruktor Imrich Miklovič v  tomto výcvikovom stredisku sám.  
 
 
             
Viera  Pastoriová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Prvý zoskok absolvovala 20. 6. 1948. Absolvovala inštruktorský kurz a stala sa tak 
najmladšou inštruktorkou v Československu. 15. septembra 1949 bola zvolaná 
ustanovujúca schôdza odboru para v Prešove. Zúčastnila sa na nej aj 17 ročná 
inštruktorka Viera Pastoriová, členka SNA z Bratislavy, ktorú do Prešova vyslali, aby 
vycvičila nových parašutistov, medzi ktorými boli Laco Platko, Paľo Gdovin a ďalší. 
Bola len o 1 rok staršia, ako jej adepti, ale svoju úlohu zvládla veľmi dobre, ba až 
vynikajúco. Jej odchovanci si ju vážia a pokiaľ to bolo možné, vždy ju radi pozývajú 
na svoje stretnutia. Po ukončení výcviku 21 cvičencov absolvovali 15. októbra 1949 
prvý zoskok na padáku VJ-1 /bez záložných padákov/ z lietadla DC-3 OK – VDZ.  

 
Mária  Kňazeová – Hermannová 
 
   Prvý zoskok absolvovala v roku 1949  vo Vajnoroch. Pomáhala pri balení padákov v jedinej baliarni a sušiarni 
padákov v Československu, v Rači. Za týždeň sa v nej priemerne balilo okolo 150 padákov VJ-1.Tieto tiež 
zabezpečovala pri prevoze na miesta zoskokov lietadlom DC-3. Popritom  tiež vysadzovala a taktiež si i sama 
skočila. Bola tiež inštruktorkou pre Bratislavu. Po nej prevzal inštruktorskú funkciu Ivan Nemček, ktorý na dlhé 
obdobie prebral toto žezlo v Bratislave, po návrate od výsadkového vojska. 
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 Helena  Mjartanová - Kepáková   
 
    Je prvou Slovenkou, ktorá reprezentovala ČSR v parašutizme na Majstrovstvách sveta. V športe, ktorý v tom čase 
keď s ním začínala, mal vyložene branný charakter. Veď ubehlo len 8 rokov od skončenia II. svetovej vojny. Ako 
študentka priemyselnej školy v Handlovej začala s výcvikom v roku 1953 a jej prvým inštruktorom bol Ján Marko. 
Nikto nečakal, že u takej subtílnej dievčiny je také veľké zapálenie pre šport, ktorý v tej dobe vyžadoval okrem 
odvahy aj šikovnosť, vytrvalosť a dobrú kondíciu. Počas výcviku na syntentických aparátoch nad Handlovou o tom 
všetkých svojimi výkonmi dostatočne presvedčila a získala si u kolegov prirodzený rešpekt. Ešte v tom istom roku 
8. októbra uskutočnila svoj prvý zoskok padákom, na letisku v Malých Bieliciach u krajského inštruktora Emila 
Tencera. 
    Jej ambície dvomi zoskokmi do roka, ako to v tých časoch bývalo, nemohli byť uspokojené. Čiastočnú náhradu 
našla v akrobacii na motorke. V tom športe vystupovala na mnohých akciách a tiež propagačných jazdách. Na 
parašutizmus však nezabudla a po absolvovaní inštruktorského kurzu cvičila nových adeptov tohoto športu. 
Zväzarm vytvoril vynikajúce podmienky pre rozvoj športového parašutizmu a ona sa mohla realizovať podľa 
svojich predstáv. Úspechy na seba nenechali dlho čakať. V roku 1957 sa stala majsterkou Slovenska v parašutizme 
a o dva roky tento úspech zopakovala. Na Majstrovstvách v ČSR v roku 1957 vyhrala presnosť pristátia a v roku 
1959 individuálnu akrobaciu a v celkovom poradí získala striebornú medailu. Tieto výsledky jej naplno otvorili 
cestu do reprezentačného družstva ČSR v parašutizme. Dôvere za nomináciu sa ešte v tom roku odvďačila 
2. miestom v individuálnej akrobacii na medzinárodnej súťaži v Bulharsku. V družstvách sa podieľala na 1. mieste 
v skupinovej presnosti pristátia. 
    Veľmi úspešný pre ňu bol rok 1960. Na medzinárodnej súťaži v Moskve vyhrala individuálnu akrobaciu 
a v celkovom poradí skončila s družstvom na druhom mieste. Stala sa tak prvou Slovenkou, ktorá z Majstrovstiev 
sveta v parašutizme priniesla zlatú a striebornú medailu. Za úspešnú reprezentáciu jej bol v roku 1962 udelený titul 
Majster športu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od roku 1959 aktívne pracovala aj v parašutistickom odbore  
Slovenského aeroklubu. Je veľká škoda, že z rodinných 
dôvodov sa vzdala aktívnej športovej činnosti. Československý 
parašutizmus v nej stratil spoľahlivú reprezentantku. Keď sa 
vydala za Dr.Čeňka Kepáka, zdržovala sa väčšinou v zahraničí. 
S ním, ako s generálnym riaditeľom FAI precestovala skoro 
celý svet a zúčastnila sa ako hosť na mnohých majstrovstvách 
sveta v leteckých a parašutistických športoch. Po návrate do 
vlasti sa usadila aj s manželom v rodnom Sebedraží pri 
Prievidzi. Slovenskému parašutizmu sa snažila pomôcť aj na 
diplomatickom poli. Bola prijatá aj s Mariánom Slukom 
a Vladom Zámečníkom v Slovenskej národnej rade poslancom 
Kamilom Haťapkom, ktorý na ich žiadosť pomohol zabezpečiť 
finančné prostriedky pre účasť slovenských reprezentantov na 
ME v Efeze v Turecku. 

Helena Mjartanová so svojim manželom JUDr. Č. 
Kepákom, viceprezidentom FAI v rozhovore s trénetrom 
F. Antlom. 

Tiež bola zvolená za prvú  prezidentku klubu športových parašutistov „veteránov“ Slovenska. Helena Mjartanová – 
Kepáková zostane natrvalo zapísaná v historických análoch  slovenského  parašutizmu, ktorá ako prvá žena 
Slovenka dosiahla na najvyššie méty svetového parašutistického športu. 
 
                                                                                                                                       Emil Tencer a Vlado Zámečník 
                                                                                                                                       členovia  KVV Banská Bystrica 
 
   Božena  Mehešová 
 

   Reprezentovala Česko-Slovensko v rokoch  1960 – 1969. Zúčastnila 
sa VII. Majstrovstiev sveta v Leutkirchene, NSR a niekoľkých 
medzinárodných súťaží. Vytvorila jeden čs. a dva  svetové rekordy 
v zoskoku padákom. Stala sa víťazkou mnohých domácich i zahra-
ničných súťaží. 
    Za dobré výsledky a dlhoročnú reprezentáciu bol jej v roku 1962 
udelený titul Majster športu a v roku 1968 Zlatý odznak FAI s tromi 
diamantmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Družstvo reprezentantiek ČSR. Zľava: M. Stančíková, 

A. Zuberská, Z. Zárybnická a B.Mehešová   
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Mária  Šookyová – Mikušková 
 
     Po skončení základnej školy vyučila sa v Závodoch  29. augusta v Partizánskom. Pracovala na oddelení 
krúžkovania v gumárni. 
    S výcvikom v parašutizme započala v roku 1953. Prvý zoskok absolvovala 28.marca 1955 na padáku PD-47. 
Postupne sa prepracovala medzi športových parašutistov. Snaha, húževnatosť a úsilie prinieslo Marienke svoje 
Ovocie. Aké boli jej športové výsledky?  V  roku 1961 štartovala na Majstrovstvách ZSKA. V prvých dvoch 
disciplínach, tak ako i v konečných výsledkoch obsadila 2. miesto a v disciplíne č. 3 skončila na 1. mieste pred 
Mehešovou. Na VII. M-ČSSR v Liberci štartovala v družstve ZSKA avšak bez lepšieho umiestnenia. Na VIII.  
M-ČSSR štartovala opäť  družstve ZSKA, kde družstvo obsadilo jedno 1. miesto a v konečnom poradí 2. miesto. 
Štartovala aj na niekoľkých memoriáloch. Na III. Roč. Memoriálu J. Kriváňa v októbri 1963 obsadila v konečnom 
poradí miesto. Na IV. roč. v Lučenci  v disciplíne č. 2 a č. 3 získala 1. miesto, tak ako i v konečnom poradí medzi 
ženami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v družstvách na 2. mieste. Na X. M- ČSSR v Břeclavi reprezentovala Slovensko spolu s Mehešovou, Bodnárovou 
a Džurbalovou.V konečnom poradí obsadili ženy 4. miesto a Mikušková 15. miesto.Aktívnu športovú činnosť 
ukončila v roku 1969 a začala sa venovať rodine, hlavne svojej 9 mesačnej dcérke. V roku  1969 bol jej udelený titul 
Majster športu. V tomto roku obdržala i Zlatý odznak FAI s dvomi diamantami. Pri svojej športovej činnosti pomína 
aj na príhodu, ktorá sa jej stala pri príležitosti Krajskej súťaže v Parztizánskom. „Leteli sme lietadlom C-3 Siebel. 
V lietadle nás bolo sedem. Pri nástupe parašutistov do lietadla nastúpil s nami i jeden chlapec s tým, že sa zvezie. 
Pilot o tom ale nevedel. Keď sme boli nad mestom, začal dymiť jeden motor a tak pilot dal príkaz všetci vyskočiť. 
Na tento príkaz sme tomuto chlapcovi obliekli pilotný chrbtový padák, ktorý bol náhodou v lietadle. Jeden 
parašutista s ním vyskočil, otvoril mu padák a sám ešte chvíľu letel voľným pádom, aby sa nestretli. Ja som pristála 
v meste Partizánske pri slobodárni „ dvojke“. Ľudia ma obklopili a strašne sa divili, prečo skáčeme do mesta. Po 
mne skákal Kavický, ten pristál pri kostole, niekto pri fare, na nádvorie fabriky, i za ňou. Posledný pristál do ovsa 
vo Veľkých Bieliciach,. To bol ten chlapec s lietadla. Mal len 12 rokov. A tak sa asi stal najmladším parašatistom 
v ČSSR. Všetko dopadlo šťastne, nikto sa nezranil a lietadlo i s jedným motorom pristálo na letisku“ 

Prvé väčšie vavríny získala na IX. Majstrovstvách ČSSR, 
ktoré sa konali ako súťaž športových súťaží na záver III. 
celoštátnej spartakiády od 8. augusta 1965 v Očovej. Tieto 
majstrovstvá boli súčasne previerkou výkonnosti Čs. 
parašutistov  na Majstrovstvá sveta, ktoré sa mali konať 
v roku 1966 v  NDR.  V brannej disciplíne č. 1, ktorá 
sakonala na Táľoch  sa  stala Marienka  Majsterkou ČSSR. 
V disciplíne č. 2 skončila na 7. mieste a v disciplíne č.3 sa 
umiestnila na 4. mieste. A tak sa dostala do užšieho kádra 
reprezentantov ČSSR pre Majstrovstvá sveta. Na III. M- SR  
v Kamenici nad Cirochou v disciplíne č. 2 zoskok 
jednotlivcov na cieľ z 1000 m obsadila  2. miesto, 
v disciplíne č. 3 1. miesto, a v celkovom hodnotení 2. miesto. 
Štartovala na VIII. Majstrovstvách sveta v NDR, v Lipsku od 
4.júla do 6. augusta  1966. V disciplíne s  komplexami 
skončila  na  1.  mieste  a  v  konečnom  poradí na 14. mieste, 

Majsterka republiky Mária Šookyová /v strede 1. miesto/, Zdena 
Vokatá /vľavo 2. miesto/, Dana Kadlecová /vpravo 3. miesto/

 
 
                                                                                                                                                     Emil  T e n c e r 
                                                                                                                                            člen  KVV  Banská Bystrica 
 
 
Mária  Stančíková – Kamačayová 
 
Narodila sa v Zemplínskej Teplici. Keď prvý raz videla letieť ponad rodný Zemplín lietadlo aj malá Marienka 
Stančíková zatúžila sedieť v ňom, vznášať sa vysoko, vysoko. V roku 1954 nastúpila do učenia v Odbornom učilišti 
Tatrasvit. Stala sa šičkou S parašutizmom začala v roku 1956 vo Svite, kde ju pre tento šport získal a jej prvé 
zoskoky v ňom viedol na letisku v Poprade Ján Muránsky. Po tvrdom výcviku prišiel konečne prvý zoskok 5. mája 
1957 a ešte 2 zoskoky.V ďalšom roku 9 a v roku 1959 12 zoskokov. Nebo to veľa, ale čím viac zoskokov pribúdalo 
tým silnela láska k parašutizmu. Už v roku 1958 získala kvalifikáciu inštruktora a začala cvičiť nových parašutistov. 
Jej športový rast bol veľmi rýchly. V roku 1961 už bola absolutnou víťazkou Majstrovstiev kraja i víťazkou 
Memoriálu ZMŠ Juraja Kriváňa v kategórii žien. Na MS ČSSR  získala v individuálnej akrobacii 2. miesto. 
Tieto úspechy ju priviedli do reprezentácie Slovenska a aj do kádra reprezentácie ČSSR. 
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V roku 1962 bola úspešná na VI. Majstrovstvách sveta v zoskoku padákom v klasických disciplínach v USA. Z nich 
si priniesla titul Majsterky sveta v individuálnej akrobacii žien a zlatú medailu. Za presnosť ako i družstvo získala 
striebornú medailu. Na ten pocit, ktorý prežívala vtedy, keď  za zvukov našej hymny stúpala najvyšší stožiar 
Československá vlajka a ona stála na najvyššom stupni víťazov Majstrovstiev sveta, na ten pocit aj pri svojej 
skromnosti neverila. V tom roku skákala aj v trojčlennej skupine žien  /Zárybnická, Hříbalová, Stančíková/, ktorá 
utvorila v triede G-II-c v zoskoku padákom na cieľ z výšky 1000 m svetový rekord výkonom 1,42 m. Bolo to dňa 
13.5.1962 na letisku  v Mladej Boleslavi. Ešte v roku 1961 utvorila svetový rekord v nočnom zoskoku výkonom 
4,11 m z výšky 1000 m s výdržou na letisku v Poprade. Za tieto športové úspechy jej bol udelený titul Majster 
športu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keď ukončila športovú činnosť a začala sa venovať rodine mala na svojom konte 986 zoskokov.. Mária Stančíková 
je prvou Slovenkou, ktorá z Majstrovstiev sveta priniesla zlatú medailu v jednotlivcoch. 

Družstvo žien ČSR na II. letnej spartakiáde spriatelených armád. Zľava 
M. Stančíková, Z. Zarybnická, D. Kuldová, E. Hříbalová, B. Mehešová 

V roku 1963 na MS ČSSR v klasických disciplínach, 
v celkovom poradí žien, obsadila 3. miesto. V tomto 
roku bola aj v desiatke vyhlasovania najlepších 
športovcov Československa. V roku 1964 na 
medzinárodnej súťaži v Karlovych Varoch získala 
striebornú medailu za umiestnenie v družstvách. 
V tomto roku sa tiež zúčastňuje už ďalších – VII. MS 
v Leutkirche v NSR. Družstvo žien sa v celkovom 
poradí umiestnilo na 6  mieste. Počas svojej športovej 
kariery sa zúčastnila 5 medzinárodných porovná-
vacích súťaží v rámci reprezentačného družstva 
ČSSR, ale aj nižších súťaží ako boli memoriály a MS 
Slovenska, na ktorých sa umiestňovala na popredných 
miestach. 

 
 
                                                                                                                                                      Emil  T e n c e r 
                                                                                                                                               člen KVV Banská Bystrica 
 
 
Viete ako sme v parašutizme začínali ? 
 
    Mnohí z našich terajších parašutistov nevie, ako vlastne v Československu parašutizmus vznikal. V poslednom 
období síce vznikli niektoré publikácie, ktoré bližšie sprístupňujú toto téma. Napr. z pera krajského inštruktora 
v Západoslovenskom kraji Emila Tencera boli vydané Dejiny parašutizmu na Slovensku I. Z jeho pera je pripravený 
i II. diel /žiaľ ich vydanie zatiaľ spôsobujú finančné prostriedky/. Pripravená na vydanie je i história parašutizmu 
v Žilinskom kraji z pera  ďalšieho inštruktora parašutizmu v tomto kraji Miroslava Pecku. Ojedinele sa vyskytli 
pokusy v malých brožúrach Zo života parašutistov 40. rokov športového parašutizmu v Partizánskom a pod. Vydaná 
bola tiež brožúra 5O výročie Para-odboru v Olomouci, atď. 
    V dnešnej dobe historky, aké boli ťažké začiatky vyznievajú ako málo uveriteľné. Skutočnosť, že to boli opravdu 
veľmi ťažké začiatky a stáli veľa námahy, potu a obetavosti dávajú za pravdu mnohé príbehy zo života parašutistov. 
Prvých športových parašutistov vycvičili príslušníci výsadkových jednotiek, ktoré začali vznikať v roku 1947, ako 
nový druh vojska v Zákupoch u Českej Lípy pod vedením plk. Karola Palečka Príslušníkmi sa stali dobrovoľníci 
získaní náborom. Od budúcich výsadkárov sa vyžadovali také predpoklady, ako fyzická zdatnosť, psychická 
odolnosť, schopnosť prekonávať najrôznejšie prekážky a riešiť zložité nepredvídané situácie. Charakterové a osobné 
vlastnosti vyžadovali húževnatosť, odvahu, vynaliezavosť, chladnokrvnosť, rozhodnosť a iniciatívu. V teoretickej 
a praktickej sa výsadkári zoznamovali s padákovým materiálom, absolvovali náročnú prípravu pre zoskok padákom 
a učili sa ovládať zbrane, ktoré sa v tom období používali. Príprava bola venovaná aj vedeniu boja v extrémnych 
podmienkach s prekonávaním rôznych prekážok, nácviku rozmanitých situácií v boji zblízka a pod. K praktickým 
zoskokom na padákoch sa dostávali až po záverečných skúškach z pozemnej prípravy na syntentických aparátoch 
a po preskúšaní zoskokov z padákovej veže. Samozrejmé, že mnohé syntentické aparáty a prípravné zariadenia si 
sami skonštruovali a postavili tak, aby výcvik bol čo najdokonalejší. Už v lete v roku 1948 skončil prvý 
inštruktorský kurz  20 mužov a po ňom 10 žien, ktorý zabezpečovalo výsadkové vojsko. 
    Týmto 10 dievčatám, ktoré sa stali prvými adeptkami športového parašutizmu v Československu sa dnes chcem 
bližšie venovať, pretože s niektorými som sa v živote stretol pri svojom dvojročnom výcviku   v sokolskom 
parašutizme v rokoch 1950-1952 v Prahe /Vlasta Rybínová, Jiřina Hříbková/,  alebo v tomto období v Bratislave 
/Vlasta Čejková a jej manžel  pplk. v. v. Zdenek Sigmund, člen nášho Klubu vojenských výsadkárov. 
Na prvý kurz parašutistiek sa prihlásilo v roku 1948 11 dievčat. Po psychotechnických skúškach, lekárskych 
prehliadkach nakoniec zostalo 10 dievčat. Jedna nebola prijatá i keď vraj bola najlepšia na psychotechnických 
skúškach. Polovica týchto dievčat bojovala za okupácie v partizánskych oddieloch v Čechách i na Slovensku.  
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    Ružena Doležalová  partyzánka z brigády Jána Husa, Majka Cachovanová 
z oddielu Jána Kozinu, Vlasta Čejková z Liberca, partyzánka zo Železných 
hôr a Vysočiny a dve partizánky zo Slovenska, z brigády Jána Žišku, ktorým 
velil kpt Pola – Elena Donátová a Amália Adamcová. Ďalšími boli  dievčatá 
zo Zväzu brannosti Mária Stehlíková, Božena Mertová, Marie Nežerná, 
Vlasta Rybínová a Jiřina Hříbková. 
    Trojtýždňový výcvik vo vojenskom výcvikovom stredisku v Zákupoch  
neďaleko Českej Lípy viedli mladí poručíci, Zdenek Sigmund a Jaroslav 
Mladý. Zdenek Sigmund si dnes spomína na to takto. Zavolal si ma k sebe 
generál Paleček a hovorí: „ Zverujem Ti 10 žien. Musíš z nich urobiť 
parašutistky. Ale nie aby si ich zničil!“   
    Výcvik bol vyplnený rôznymi kondičnými behmi, pochodmi v teréne so 
záťažou i bez nej. Spoločný pobyt vo výcvikovom stredisku s tvrdým dovtedy 
nezvyklým výcvikom, i keď čiastočne prispôsobený ženám a za prísnej 
vojenskej morálky a poriadku, ale v priateľskom duchu priniesol výsledok.  
 „Mauthausen“ tak ako nazývali syntentický výcvik na špeciálnej prekážkovej 
dráhe /rozmanité šibenice so šnúrami, povrazmi a remeňami, rôzných 
vysokých drevených stien, môstkov, vysokých kladín, barier a húpačiek/. Zdeněk Sigmund , jeden z veteránov 

inštruktorského kurzu žien v Zákupoch  
 
    V ťažkých vojenských topánkach, v rovnošate paradesantných jednotiek, vrátane nepremokavej kamuflážovej 
bundy zvládať výcvik bolo skutočne náročné. Tá krátka doba  čo tam boli pod vedením uvedených mladých 
veliteľov a inštruktorov rotného J. Hricka a J.Kačúra s nimi urobila hotové zázraky. S takým elánom zdolávali 
výcvik, že sa skoro vyrovnali i svojim inštruktorom a dokonale tak vyvracali tradované hovory o slabšom ženskom 
pohlaví. 
Bol som jedným z tých, ktorí absolvovali v roku 1950 – 1952 výcvik na „opičej“ prekážkovej dráhe spolu s Vlastou 
Rybínovou a Jiřinou Hříbkovou a tak dodnes obdivujem  ich húževnatosť, s akou to vtedy zvládali. Myslím si, že je 
to na škodu, že dnes takýto výcvik pre mladých ľudí neexistuje, nevykonáva sa. Určite by nebolo toľko „závislých“ 
na rôzne neduhy tejto spoločnosti. 
    Po ukončení výcviku, nadišiel čas zoskokov na letisku v Hradčanoch. Necelých 24 hodín pred prvým  zoskokom 
došlo však pred očami dievčat k tragickej udalosti. Pri cvičných zoskokoch vojenských výsadkárov sa vinou závady  
materiálu na padáku neotvoril padák jednému vojakovi. Napriek tomu, že sa snažil závadu odstrániť – nepodarilo sa 
mu to. V tom čase sa skákalo ešte bez záložných padákov. Hneď po tejto tragickej nehode boli ďalšie zoskoky 
zastavené. Vtedy však dievčatá ukázali veľkú odvahu, aj keď boli priamymi svedkami tejto nehody na padáku VJ-1, 
na ktorých mali i ony skákať. Vymohli si mimoriadné povolenie na zoskoky a absolvovali ich bez väčších 
problémov. Po zoskokoch, ktoré vykonali z Dakoty  im prišiel zablahoželať osobne generál Paleček. Po tomto 
zoskoku  nasledovali ešte ďalšie dva a kurz ukončili. Ďalšie 3 zoskoky absolvovali v roku 1949. Kurz bol ukončený 
slávnostným posedením, pri ktorom generál Paleček všetkým zainteresovaným poďakoval za príkladnú prácu. 
Veliteľom a inštruktorom kurzu Ústredný výbor Zväzu brannosti odovzdal pamätné medaily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlasta Čejková - Sigmundová 

    Keď sa už dnes 80 ročnej Vlasty Čejkovej – Sigmundovej opýtate na chvíle výcviku, či stačili fyzický? Ešte 
i dnes v jej lícach zabliká úsmev. „Ale áno! Kde spočiatku  nestačila sila, nahradila to veľká vôľa. Ono to nebolo 
také ľahké zabehnúť vo vojenskom výstroji 5 – 10 km. Zvlášť keď si uvedomíte, že obyčajne my dievčatá sme boli 
zvyklé na topánky  s vysokými podpätkami a odrazu nám inštruktori Hricko a Kačúr prikázali bežať vo vojenských 
kanadách. Sami by sme to ani jedna nedokázali, ale v danom kolektíve, kde sme sa navzájom podporovali a vôľa 
kolektívu dokázala i neuveriteľné. Ten pobyt vo výcvikovom priestore bol najlepší liek na sebadôveru. Nevedeli 
sme si ani predstaviť, že by bolo niečo nemožné. Veď za vojny ako partizánky sme prekonávali takisto všetky 
namáhavé pochody, znášali útrapy, hlad a dokázali sme to ako muži. Boli sme takisto statočné, tak aký rozdiel 
medzi mužmi. To všetko vyvracia akési povedačky o slabšom pohlaví. V tom období som tiež ešte netušila, že môj 
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veliteľ Zdenek Sigmund sa o rok stane mojím manželom a do rodiny pribudne neskôr i ďalší parašutista, náš syn 
Vlastimil, ktorý si prvé zoskoky odskákal na letisku vo Vajnoroch“. 
 
 
                                                                                                                                                            Pavel  F r a n í k   
                                                                                                                                                         člen KVV Bratislava 
 
 
Slovenskí  „londýnski“ parašutisti v odboji  (I. časť) 
Neznámym hrdinom... 
 
     Keď som sa vo februári 2005 rozhodol k pátraniu v tejto oblasti, netušil som, čo ma ešte čaká. Hneď v úvode pripomínam, že 
mojím cieľom bolo rozšíriť znalosti i o ďalších slovenských londýnskych parašutistoch, ktorí zostávajú dodnes známi len hŕstke 
publicistov. Meno hrdinu Jozefa GABČÍKA je dostatočne známe ale poznáme i ďalších? Nespravodlivé sa môže javiť i delenie 
českí/slovenskí parašutisti. Nie nesnažím sa o ich vytrhnutie a oddelenie z kontextu. Úlohy, ktoré plnili, a často za ne zaplatili 
i životom s vedomím, že spiatočná cesta do Londýna neexistuje, plnili predsa pre slobodné Československo... Berte prosím môj 
príspevok, ktorý nemusí byť neomylný,  ako snahu nájsť ešte žijúcich parašutistov, ktorých vek sa dnes pohybuje nad 85 rokov, 
alebo ich rodinných príslušníkov. I keď ich nakoniec objavíte, ešte stále nemáte vyhrané. Narazíte na termín - ochrana osobných 
údajov, ako i fakt, že niektorí rodinní príslušníci si  neprajú publikovať niektoré  údaje. V prípravnej etape som preštudoval 
dostupné knihy a neskôr nasledovalo samotné pátranie. Tu narazíte napr. na nejednotné dátumy, nesprávne označovanie STS, 
atď. Krátko pred uverejnením mojej štúdie, som narazil na najnovšiu knihu o tejto problematike a nasledovali výrazné opravy 
v časti I. a II. Cez Slovenský zväz protifašistických bojovníkov som sa nakoniec dostal k niektorým archívnym materiálom, ktoré 
obsahovali napr. zoznam bulharských partizánov, zoznam koncentračných táborov, volacie znaky slovenskej armády, zoznamy 
partizánskych veliteľov, zoznamy partizánskych skupín a ich operačné priestory, atď.  Žiaľbohu informácie z 90% sú zamerané 
k SNP a 1. čs. armádnemu zboru. Na zoznamoch je vidieť, že sa s nimi v predchádzajúcich obdobiach pracovalo. Podľa 
politického ovzdušia sú v nich ľudia dopisovaní ale i škrtaní, hlavne keď po roku 1948 opustili Československo a nikdy 
v budúcnosti sa o svoje práva neprihlásili. K rade doplnkov a nových informácií došlo v roku 1968 ale hlavne po roku 1990. 
Pribúdajú hlavne poznámky – zomrel. I samotné zoznamy prešli v minulosti počnúc  rokmi 1951-3 niekoľkými previerkami. 
Väčšinu údajov som čerpal z kníh /viď pramene v závere časti/ pomohol mi i autor niekoľkých kníh z parašutistického života Jiří 
Šolc nasmerovaním na historika Doc. PhDr. Oldřicha Vaňka, CSc. a jeho archív, na genmjr. v. v. Antona Petráka, ktorý poskytol 
cenné informácie ohľadne výcviku behov zvláštnych kurzov v období 1941-1943, ako i osobné spomienky na väčšinu účastníkov 
kurzov. Pomôcť sa snažili i členovia bratislavského Klubu vojenských výsadkárov /Táňa Šidlová, Juraj Poláček, Pavel Franík 
a Zdeněk Sigmund/. Parašutistov slovenskej národnosti ďalej označujem veľkými písmenami. 
     Šolcov zoznam „londýnskej skupiny D“ obsahoval v roku 1991 celkom 125 mien ale parašutistickým výcvikom prešlo 
v Londýne k 31.5.1943 výcvikom 574 výsadkárov (skokanov). Zo zoznamu, v tej dobe ešte žijúcich účastníkov, som vytypoval 
10 mien, výsadkárov žijúcich vo vlasti  pravdepodobne so slovenskými koreňmi – ako indície mi poslúžili krstné mená Ján, 
Jozef, Štefan a pod. Niekedy ani miesto narodenia na Slovensku neznamená, že išlo automatický o osobu slovenskej národnosti, 
zvlášť pokiaľ rodičia boli štátni úradníci a zamestnanci, ktorých premiestňovali podľa potreby po celom Československu. Nízky 
počet výsadkárov slovenskej národnosti má niekoľko koreňov. Slovenskí utečenci, pokiaľ sa rozhodli pre vstup do zahraničnej 
armády v Londýne, sa sem od roku 1939 dostávali cez územie Poľska (Krakov, Malé Brunovice)  – Francúzska cudzinecká légia 
-Adge a po páde Francúzska loďami z prístavu Sete do Anglicka. Existovala i balkánska  /južná/ cesta /Maďarsko, Juhoslávia – 
Balkán – Blízky východ – Francúzsko/. Väčšinou sa však hlásili do služby v zahraničnej armáde v Rusku, išlo o zbehov zo 
slovenskej armády, podkarpatských ukrajincov, volyňských Čechov a ďalších. Tu niekde treba hľadať korene v nedostatku 
slovenských dôstojníkov v tej dobe väčšinou slúžiacich v armáde Slovenského štátu. Došlo i k teritoriálnemu rozdeleniu „oblastí 
vplyvov“ priestor Čechy a Morava spadal pod londýnske velenie, Slovensko a Podkarpatská Rus pod čs. vojenskú misiu 
v Moskve, kde už v desantných kurzoch 1 čs. a.z. bolo Slovákov viac.  Pokiaľ hovoríme v Londýne 
o „zvláštnej skupine D“, tak v Moskve to bol potom „oddiel ZÚ“. Celkový počet výsadkárov, hlavne príslušníkov 2. čs. 
paradesantnej bol samozrejme vyšší. Pri stanovovaní predpokladaného priestoru nasadenia prichádzali do úvahy i jazykové 
znalosti, schopnosť vystupovať s cudzou identitou a falošnými dokladmi, atď. Ani „slovenská“ čeština na záchytných adresách, 
v období tesne po zoskoku, hlavne pokiaľ došlo k vysadeniu v inom priestore, nepatrila medzi významné prvky bezpečnosti 
parašutistov. Ako negatívny prípad slúži zrada Viliama GERIKA (operácia ZINC) – navigačným omylom vysadeného pri 
Gbeloch na Slovensku,  ktorý sa po týždni sám prihlásil v Prahe gestapu.  Pokiaľ účastníci odboja  zostali po II. svetovej vojne 
pracovať v bezpečnostných zložkách – MNO, SNB a zostali bývať v Prahe, v niektorých zoznamoch sa krstné mená menia na 
české – Josef, Jan, Karel atď. Čo je horšie, dochádza i k skomoleniu priezvísk čs. výsadkárov - Bogataj sa mení na Bogotaja, 
CHRAMEC na Chranca, atď. Samostatnou kapitolou sú priezviská účastníkov moskovských a kyjevských desantov, ktorí mali 
ukrajinskú národnosť a zostali po II. svet. vojne v ČSR. S úplne novými priezviskami sa stretávame u osôb židovského pôvodu. 
Po roku 1948 sa zoznamy londýnskych parašutistov, ktorí sa dožili konca II. svetovej vojny, delia na tých, ktorí zostali  v činnej 
vojenskej službe (15)  a omnoho širší zoznam parašutistov mimo činnú vojenskú službu (28), väčšinou všetci už v dôstojníckych 
hodnostiach, začína prvá vlna emigrácií, ktorá sa nevyhla ani parašutistom. Tieto osudy mapuje veľmi dobre zatiaľ posledná 
kniha z pera M. Reicha Cesty osudu, ktorá vyšla v ČR v roku 2004.  
    V archívoch je možné naraziť na niektorých londýnských výsadkárov, ktorí sa  spojili s miestnym partizánskými hnutím, či  už 
na území Čiech ( čat.Jan Vavrda – skupina SPELTER – Moravské Budějovice) alebo Slovensku (škpt. Břetislav Chrastina – 
Hanes – skupina SPELTER – od novembra 1944 veliteľ oddielu Chrastina v 1. Štefánikovej brigáde, zomrel 11.6.1971, Jozef 
HARÍŇ – skupina EMBASSY – part. skupina Rodina ) a bol im udelený titul Čs. partizán a osvedčenie podľa zákona č.255/46. 
Na dobových fotografiách majú tento odznak – hviezdu,  i neskorší  gen. Karel Paleček, kpt. Josef Černota, gen. Rudolf Krzák 
a ďalší. Ale vráťme sa k londýnskej skupine „D“.... 
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    Musím pripomenúť, že teritoriálne priestory výsadkov  Londýn – Česko a Morava, Moskva – Slovensko a Podkarpatská Rus, 
neboli až tak striktne dodržované. História zaznamenala už v auguste/septembri 1941 špeciálne výsadkové operácie čs. vojenskej 
misie v Moskve do priestoru Moravy.  
    Výcvik parašutistov v Anglicku organizoval SOE /Special Operation Exekutive/ v rôznych výcvikových strediskách, 
označovaných ako STS /Special training School/ Väčšina parašutistov prešla podľa predpokladaného operačného nasadenia, 
hlavne škótskymi strediskami pre útočný boj /assault course/ STS 25a v Gramor, 25b v Camusdarach, 25 c v Traigh House. 
Strediská boli vlastne menšie vidiecke sídla. Napr. STS 25a bol od STS 25 b vzdialený asi 400 m /“za cestou“/ a skoro všetci 
parašutisti prešli železničnou stanicou v Morar. 
    Londýn vyslal prvého čs. parašutistu na územeie protektorátu Otmara Reicha už 16.4.1941, ale bol nakoniec vysadený o 480 
km inde, v Rakúsku pri Landecku /operácia BENJAMIN/. Prvým Slovákom vysadeným v protektoráte bol Jozef Gabčík 
/29.12.1941 – opeácia ANTHROPOID/, ďalším Slovákom bol Viliam Gerik 28.3.1942 /operácia ZINC/. 
 

Ďalší slovenskí parašutisti boli vysadení už zo základní SOE v Taliansku, skadiaľ 
sa výrazne k lepšiemu zmenili letové a výsadkové podmienky pre parašutistov. 
Na výsadky, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1941-1943 pôsobil rad faktorov. Išlo 
o časté a rýchle zmeny počasia spôsobené prechodom poveternostných 
frontálnych porúch. Vzdialenosť cieľov, doba nutná na výsadok a bezpečný 
návrat lietadla predstavovala niekedy až 12 hodín.  
Z týchto dôvodov sa využívali dlhšie noci t. j. Obdobie od septembra do mája. 
Navigačné chyby boli spôsobené napr. tým, že v okupovanej Európe bolo 
nariadené povinné nočné zatmenie. Na psychike parašutistov nepridali ani 
odložené lety, prípadne časté návraty lietadiel bez vysadenia.  
Z Anglicka boli pre výsadky do Strednej Európy používané hlavne lietadlá od 138 
squadrony, ktoré štartovali napr. z letísk Newmarket, Tangmere, Tempsford. Ako lietadla 
boli používané typy dopravných alebo upravených bombardovacích  lietadiel Lysander, 
Whitley,Wellington, Halifax, Hudson.  
     Už v roku 1942 sa z československých vojakov vo Veľkej Británii, ktorí prešli 
parašutistickým výcvikom v STS 51 v Ringway, urobil širší výber  pre operáciu na 
Slovensku, známu ako MANGANESE. Výsadok sa uskutočnil v noci z 9. na 10. júna 1944 
namiesto Piešťan pri Veľkých Uherciach neďaleko Partizánskeho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rotmajster Jozef Gabčík, narodil sa 
8.4.1912 v Poluvsí pri Žiline  

    Veliteľ skupiny - rtn. František BÍROŠ, radista - čat.ašp. Drahomír VAŇURA a pomocník rtn. Štefan KOŠINA. Po prvotných 
problémoch so stratenou vysielačkou sa MANGANESE  neskôr aktívne zapojila i do SNP. Po potlačení SNP bola skupina zajatá 
31.10.1944 pri Bukovci, Košinovi sa podarilo uniknúť, ale Bíroš a Vaňura boli zastrelení pravdepodobne 1.11. v Bahnikách, 
Košina zomrel neskôr v emigrácii v USA. Ďalšia skupina, ktorou reagoval Londýn na vývoj východnej fronty bola skupina 
COURRIER 5 pripravovaná od leta k vysadeniu do priestoru Košíc. Priestor vysadenia sa neskôr zmenil na priestor 
juhovýchodného Slovenska, resp. Hron, ale vysadenie, tak ako v mnohých prípadoch sa uskutočnilo navigačnou chybou dňa 
26.9.1944 o 01,26 hod. v priestore Liptovský Trnovec – Parížovce. Pri doskoku došlo k rozbitiu rádiostanice a náhradnú obdržali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chramec žil po vojne v Prahe, Eröss v USA.  Poslednou skupinou so slovenskou účasťou bola skupina EMBASSY keď sa 
počítalo s nasadením na Slovensku. Vzhľadom na vývoj udalostí na Slovensku, zoskočila 21.12.1944 v priestore Prostějov, 
v zložení – rtn. Karol MLADÝ – veliteľ/1. radista, čat. Jozef HARÍŇ – šifrant, des. Ján GRAJZEL – druhý telegrafista. Grajzel 
bol zatknutý, väznený a prevezený do konc. tábora, z ktorého sa po vojne vrátil, Mladý bol 29.12.1944 zastrelený na česko-
slovenskej hranici, Haríň prekročil hranicu a neskôr prešiel k partizánskej skupine Rodina.                                                                        

od skupiny AMSTERDAM, od CH. 
Reikovej rodáčky z Banskej Bystrice. 
Výsadok COURRIER 5 bol zložený zo 
slovenských vojakov príslušníkov čs. 
západnej armády a úprchlikov od 
slovenskej technickej brigády COURRIER 
5 v zložení:  veliteľ -  npor. Imrich ERŐSS 
(bývalý veliteľ spoj. roty slov. tech. 
brigády), des. František HOLÝ – 
zást.vel./šifrant,  slob. Jozef CHRAMEC – 
radista, zoskočila 6.9.1944 pri Liptovskom 
Mikuláši. 26.9. bola skupina prepadnutá 
pravdepodobne ruským partizánskym 
oddielom. Následne bol František Holý 
zastrelený ako údajne nemecký špión, Halifax, používaný aj na výsadkové operácie. 

     Takže prvé pátranie nám prinieslo zoznam 19 parašutistov slovenského pôvodu, z ktorých v boji zahynuli: J.Gabčík 
(18.6.1942),  F.Holý (26.9.1944alebo 20.2.1945?), F.Bíroš, D.Vaňura (31.10.1944), K.Mladý (29.12.1944), za zradu bol 
popravený V.Gerik (29.4.1947), vo Veľkej Británii  zomrel Š.Košina, v ČR 17.1.1994 J. Chramec, v Prahe 10.2.1994 J. Grajzel, 
po návrate z USA zomrel po roku 1991 na Slovensku i I. Eröss. Z parašutistov dnes ešte pravdepodobne žije: Jozef HARÍŇ 
v Štiavničke, Jaroslav KLEMEŠ /PLATINUM-PEWTER/ v Ústí nad Labem, ale i náhradníci zo skupiny MANGANESE, ako 
Pavol BOCK /žije vo Veľkej Británii, Petr HALUŠKA /USA ?/, Štefan HAVIAR /zomrel v Bratislave ?/, Štefan  PAKAN na 
Myjave, Ladislav SEVERIN /?/, Pavol  VIBOCH  /?/. Určité nejasnosti sú pri slob. Oldřichovi DVOŘÁKOVI ? 
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Poznámka: V súčasnosti ( máj 2005) je už spracovaná časť- II, vaše prípadné doplnky, opravy a  upresnenia, za ktoré všetkým ďakujem,  
sa  objavia v časti III. 

 
                                                                                                                                                  Vladimír G a j d o š 
                                                                                                                                                  člen KVV Bratislava 
 

Drobné správy 
 

◙ Dňa 25.2.2005 sa zúčastnil náš člen Pavel Franík Výročnej členskej schôdze KVV Banská Bystrica. Pri tejto príležitosti 
odovzdal KVV Banská Bystrica Pamätný list za spoluprácu medzi klubmi v roku 2004. Na tejto schôdzi zaujala najmä správa 
Ing. Vladimíra Zámečníka o pripravovaných II. Majstrovstvách Slovenska v zoskoku padákom veteránov, ktoré by mali byť 
medzinárodné a uskutočnia sa od 12. – 14. augusta 2005 . v Lučenci. Predtým by sa malo ešte uskutočniť stretnutie členov 
OV KVV v Lučenci v dňoch 6.-7.5.2005.  
 
◙ Dňa 5.3.2005 sa zúčastnili naši členovia Ing. V. Gajdoš a Táňa Šidlová výročnej členskej schôdze aeroklubu v Trnave. Boli  na 
nej prerokované otázky vzájomnej spolupráce a kontaktov pre rok 2005. 
 
◙ Dňa 11.3.2005 absolvovali členovia nášho klubu v počte 21 účastníkov v chate Na Pieskoch Medzinárodný deň žien. Naši 
muži obdarovali naše ženy kvetinou a pohostením. V dobrej zábave strávili tento večer všetci účastníci do neskorých nočných 
hodín. Bola tak zabezpečená prvá naša plánovaná akcia v tomto roku. 
 
◙ Dňa 12.3.2005 sa zúčastnil Pavel Franík zasadnutia Rady KVV SR v Žiline, kde bolo prejednané hodnotenie Výročných 
členských schôdzí KVV SR, plán akcií na rok 2005, najmä akcií ako je stretnutie výsadkárov v júni 2005 v Prostejove, 
zasadnutie Snemu KVV SR a odhalenie Pamätnej dosky paradesantnej brigáde v Prešove dňa 26. augusta a ďalšie akcie. Rada 
KVV SR  odsúhlasila žiadosť na MO SR na povýšenie Jozefa Gabčíka do hodnosti plukovníka In memoriam pri príležitosti 60. 
výročia oslobodenia ČSR. 
 
◙ Dňa 3.4.2005 sa zúčastnili naši členovia bratia Georgijevskí a Franík Výročnej členskej schôdze Zväzu vyslúžilých vojakov 
gen. M. R. Štefánika v Bratislave – Rači. Pri tejto príležitosti odovzdali  predsedovi ZVV na Slovensku Jozefovi Moravanskému 
Pamätný list za spoluprácu medzi klubmi v roku 2004. 
 
◙ Dňa 4. apríla 2005 sa zúčastnili naši členovia osláv  60. výročia oslobodenia mesta Bratislavy, ktoré sa uskutočnili v parku pri 
pomníku „Osloboditeľom mesta Bratislavy“ pred Redutou na Palackého ulici.  
 
◙ Dostali sme pozdrav od nášho člena, predchádzajúceho nášho predsedu Ing. L. Hrehu. „Všetkým priateľom veteránom z KVV 
Bratislava, ale i ostatných KVV SR i ČR zasielam pozdrav z mesta Vancouver v Kanade. Časový posun 9 hodín, ale pomalý si 
zvykám, i na tunajší spôsob života. Nažívajte v klube s porozumením, toleranciou a vzájomnou úctou. Nehádajte sa ale pracujte.“ 
Ďakujeme Lacko. Želáme Ti všetko najlepšie a hlavne pohodu v práci a voľnom čase.    
 
◙ Pri príležitosti 25. výročia profesionálnej trénerskej činnosti reprezentačných družstiev Československa a Slovenska 
v parašutizme /1980-2005/ nám pán Marian SLUK, vedúci Leteckého športového centra v Lučenci, venoval pre múzeum Štefana 
Baniča v Smoleniciach padák OVP 68 a záložný padák. I touto cestou mu srdečne ďakujeme za jeho pomoc pri propagovaní 
histórie parašutizmu na Slovensku. Ešte raz srdečná vďaka!!! 
 
◙ Známy slovenský karikaturista Ivan POPOVIČ a jeho syn v týchto dňoch natočili krátky šot o Štefanovi Baničovi, slovenskom 
tvorcovi padáku a jeho patente, ktorý mu bol udelený v USA dňa 25.augusta 1914. Je to pre nás veľmi zaujímavý počin a už teraz 
sa tešíme na túto kazetu. Náš KVV mu k tomuto dielu zapožičal potrebné rekvizity. 
 
◙ Žiaľ dostali sme opäť smutné správy. Naše rady opustili – náš bývalý predseda KVV SR plk. v. v. Michal Černák, príslušník 2. 
paradesantnej brigády v ZSSR ako i ďalší jej príslušník Tibor Glaubic, ktorý v rokoch 1950-51 zastával funkciu parainštruktora 
v Košiciach. Venujme im tichú spomienku a poďakovanie, za všetko čo pre parašutizmus urobili. 
 
 

 14

Prispejete Vašimi článkami do ďalších čísel  nášho SPRAVODAJA ! 
 
     Veľmi by nám uľahčilo prácu, keby ste nám zasielali (ak je to možné) príspevky 
napísané  na PC v programe Microsoft Word  na diskete, alebo internetom.  Aj rukopisy
a fotografie sú však vítané!  
 
Kontaktná adresa:   Pavel Franík         Juraj Poláček 
                                   Kudláková 1                                Úradnícka 12    
                                   841 01  Bratislava                        831 03 Bratislava      
   Tel. /Fax: 02/ 6436 2349       Tel./mob.:02/44642911, 0903 253636 
   E-mail: franik.pavel@post.sk   E-mail: jpm@jpm.sk 
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