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Zomrel plukovník Bock, čestný člen Pluku špeciálneho určenia   
 

Vo Warringtone vo Veľkej Británii zomrel 24.5.2006 Pavel Bock, rodák zo Žiliny a čestný člen 
žilinského Pluku špeciálneho určenia. 
 

Plukovník vo výslužbe Pavel BOCK sa narodil 17. 
novembra 1920 v Žiline. Ako 18 ročný odišiel v marci roku 
1939 cez Poľsko do Francúzska, kde ako mnohí ďalší 
Slováci, o.i. i Jozef Gabčík, nastúpil do služieb 
cudzineckých légií a následne bol odoslaný do Alžírska. Po 
vyhlásení vojny Francúzsku Nemeckom bol odoslaný do 
Agde (FR), kde vstúpil do Československej armády, ktorá sa 
tu formovala. V roku 1940 bojoval na fronte východne od 
Paríža a po nútenom ústupe francúzskych jednotiek na juh 
krajiny do Angouleme sa cez Stredozemné more preplavil 
spolu s ďalšími Čechmi a Slovákmi do anglického 
Liverpoolu. Tu sa stal, po založení Československej 
armádnej jednotky v Cholmondeley Park, jedným z prvých 
Slovákov, ktorí sa prihlásili do špeciálneho parašutistického 
výcviku v rámci Special Operation Executive (SOE), ktoré 
priamo riadila britská tajná spravodajská služba MI6. 
Výsadkársky výcvik úspešne absolvoval spoločne s hrdinom 
Hajdrichiády Jozefom Gabčíkom. Jeho inštruktorom vo 
výcviku SOE bola v súčasnosti v Bratislave žijúca legenda 
genmjr. Anton Petrák. Po výcviku na letisku v Ringway pri 
Manchestri a krátkom pôsobení ako inštruktor vo výcvikovej 
skupine SOE v Arisaigh v severozápadnom Škótsku bol po otvorení druhého frontu ako príslušník 
československých jednotiek nasadený do bojov o Dunkerk. S týmito jednotkami sa potom vrátil späť do 
Československa. Po skončení 2. svetovej vojny sa z dôvodu rozbiehajúcich sa komunistických čistiek vrátil 
spolu s manželkou Dorothy do Veľkej Británie, kde až do svojej smrti žil vo Warringtone pri Manchestri.  

Plukovník v.v. Pavel BOCK bol veľmi aktívnym členom združenia Československej obce legionárskej 
v zahraničí, ako aj členom britských výsadkárskych veteránskych organizácií. Po celú dobu svojho pôsobenia na 
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území Veľkej Británie aktívne reprezentoval Slovenskú republiku a hrdo sa hlásil k odkazom Milana Rastislava 
Štefánika a k profesionalite parašutistickej odbornosti, za čo ho v septembri roku 1996 minister obrany SR 
povýšil do hodnosti major vo výslužbe. V tom istom roku sa stal čestným členom Pluku špeciálneho určenia 
Jozefa Gabčíka v Žiline. Za svoje zásluhy v priebehu bojov v 2.svetovej vojne bol vyznamenaný Vojnovým 
krížom a medailou za statočnosť. 29. augusta 2004 ho minister obrany SR na znak uznania jeho celoživotných 
profesionálnych schopností, odborností, morálnych a ľudských kvalít, ktoré hlavne v priebehu obdobia  
2.svet

Británie a zároveň jedným z mála žijúcich príslušníkov skupín SOE. Armáda bola 
neustá

 slovenským patriotom čo na území Anglicka opakovane 
prezen

P b Pavla Bocka sa uskutočnil 1.6.2006. Česť jeho pamiatke.  
 

Pplk. Vladimír Samek, Pavol VITKO 
      

Pomník  vynálezcovi  padáka je skutočnosťou. 

 napísať pár viet o ceste  na splnenie predsavzatia nášho klubu o postavení pomníka 

nosti za postavenie 
pomní

otlivcov 
a celk

tný stav a u druhého 
vysok

 považovali vyslovený 
návrh 

dli sme sa, že 
vytvor

ovej vojny preukazoval svojou statočnosťou a hrdinskou odvahou, povýšil do hodnosti plukovník.  
Plukovník v.v. Pavel Bock bol posledným žijúcim slovenským príslušníkom skupín špeciálneho určenia 

SOE na území Veľkej 
le jeho životom.  
Plukovník v.v. Pavel Bock bol zároveň veľkým
toval rovnako ako fakt, že je rodák zo Žiliny.  

ohre

 
 Dňa 9. 6. 2006 sa v obci Smolenice uskutočnilo slávnostné odhalenie pomníka vynálezcovi padáka z tejto 

obce Štefanovi Baničovi. Podľa priebehu akcie sa mohlo zdať, že všetko spojené s realizáciou pomníka 
prebiehalo hladko. Na slávnosti bolo povedané veľa pekných slov na adresu vynálezcu, sponzorov 
a organizátorov. Chcem
v rodisku vynálezcu . 

Cesta k cieľu nebola taká 
jednoduchá. Od vyslovenia 
myšlienky postaviť pomník tomuto 
rodákovi bola zložitá. Podobne ako 
jeho cesta  až za „Veľkú mláku“ kde 
si dal patentovať svoj vynález 
funkčného padáka.  Zaoberať 
myšlienkou sme sa začali v našom 
klube už začiatkom roku 2000 . 
Hovorilo sa o financiách, možných 
autoroch diela, spôsobe realizácie 
a zodpoved

ka. 
Na začiatku sa riešili 

financie. Návrhy osloviť 
predstaviteľov politiky, kultúry, 
podnikateľov a zahraničné 
zastupiteľstva vypadali na prvý 
pohľad sľubne nepriniesli žiaden 
výsledok. Mali skôr deprimujúci 
účinok na aktivitu jedn

ovú situáciu v klube. 
Druhou otázka bola, kto bude 

autorom diela ? Kto za prijateľnú cenu bude ochotný navrhnúť a vytvoriť dôstojný pomník ? Časom sa nám 
vygenerovali dvaja možní umelci, ktorí mali vzťah k padákom. Akademický sochári páni Pelikán a Bartfay, ktorí  
sa vyslovili, že sú ochotní na diele pracovať. Problém u prvého autora bol jeho zdravo

Tí, ktorí sa naj h, J. Tuček, P. 
Franík, P.Hornáčková, V.Timura, P.Obúlaný
viac zaslúžili o toto dielo: P.Sedláček, P.Valac

é pracovné zaneprázdnenie.  Ako čas plynul tak sa strácali   i naše nádeje na úspech. 
Tretím problémom bola skutočnosť, že sa do plánu chcelo zapojiť mnoho kolegov s protichodnými 

návrhmi riešenia. Často spojené s osobnými vzťahmi medzi navrhovateľmi, ktoré nedospeli do pragmatických 
návrhov  riešenia a nemohli mať úspech. Jednoducho sa spoliehali jeden na druhého a

za dostatočný na to, aby ho niekto realizoval. Nebolo však to dôležité – realizátora. 
Zásadný posun vznikol v marci roku 2005. Spolu s kolegom Timurom sme sa dohodli, že sa pokúsime 

osloviť predstaviteľov obce Smolenice a spoločne budeme hľadať cestu na realizáciu myšlienky. Jednalo sa nám 
o rozdelenie finančného a organizačného bremena výstavby pomníka medzi náš klub a obec. Doho

íme malý realizačný tím, ktorý bude pravidelne komunikovať a spoločne riešiť problémy. 
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V tom čase som pracoval na Ministerstve obrany SR. Po predbežných konzultáciách sme spolu s kolegom 
Timurom požiadali ministerstvo o pomoc. Minister obrany SR súhlasil, aby sa Armádne výtvarné štúdio 
podieľalo na realizácii pomníka. Po dlhšom čase a určitých problémoch sme dostali kladnú odpoveď a to bol 
začiatok činnosti skupiny  kde okrem kolegov Timuru, Franíka, Šuplatovej bol aj zástupca Smoleníc Peter  
Obúlaný. Skupina prijala za svoje krédo históriou potvrdenú pravdu: „Národ, ktorý si neváži činy a hroby 
svojich predkov nemá nárok na budúcnosť“ Ďalšie naše konanie bolo smerované na naplnenie tohto kréda. 
Musím  

ojektom.   

 pomník. Veľmi si ceníme 
príspe

Musím

naším dvom Petrom. Petro
Sedláč

bčanom Smoleníc, Slovenska ale všetkým ná

              
                 

dajov a in
spoloč

 ešte pripomenúť pomoc pani starostky Pa
obecného úradu dosiahla súhlasu s predbežným pr

Po spracovaní a schválení projektu 
končil i boj o financie. Čo sa nepodarilo 
dosiahnuť od  politikov, podnikateľov 
a zástupcov verejnosti to sa podarilo 
oslovením členov našich klubov na Slovensku 
a v Českej republike. Vyzvali sme ich, aby 
podľa svojich možnosti prispeli do hodnoty 
jednej koruny za zoskok padákom, ktorý majú 
v záznamníku zoskokov. Odozva bola nad 
očakávanie. Na rozdiel od veľkých rečí 
politikov svojimi „malými“ činmi pomohli  
členovia klubov  obci Smolenice a Slovensku 
odovzdať do daru

vlíny  Hornáčkovej, ktorá v tomto čase na zastupiteľstve

vky klubov výsadkových veteránov  z 
Českej republiky. 

Mali sme cieľ, financie, projekt, zbytok 
bol len otázkou organizácie. Zvolil som 
systém kontrolných dní, ktorý sa plne osvedčil. 
Celkom prebehlo od 8.3. do 1.6. 2006 šesť 
kontrolných dní. Striedavo v Bratislave a Smolenicia
a ostatné otázky spojené s výstavbou pomníka. Bola

 

 konštatovať, že všetko klapalo vynikajúco
sponzorom a členom, ktorí prispeli na účet „ Banič“ čo

 Zvlášť ďakujem 
kovi za architektonické riešenie diela. Bez ich 

dielo v tak krátkom čase. 
Dňa 28. 6. 2006 sme odovzdali protokolom 

Smolenice. Veríme, že bude slúžiť ako pripomienka 
nie len o
skupina prijal za svoje na začiatku svojej úspešne doko
         

                                                                 
                                                              

   Slovenskí „nemeckí“ výsadkári. 
 

     Vojenská história je neúprosná. Neberie ohľ
nás postaví pred niekoľko holých faktov a „vyberte s
hodnotí s puncom objektívnosti. Už v ČB čísle 3/06
pripravené materiály o nemeckých výsadkároch a letc
objektívnosti som nepátral po obsahu a zdrojoch, z kt
svoje. Zároveň pripomínam, že i predchádzajúce bl
opravené podľa posledných najnovších ú

ne s uvedenými obsiahlymi zdrojmi z ktorých s
na seminári pri akcii STRETNUTIE 2007. 

    Vo voj. histórii by sme našli skupinu čs. „h
ale vzhľadom na podpísanú rusko-nemeckú dohodu 
vojaci, ktorí označili čs. voj. velenie za fašistické a p
jednotkách. I niektorí vyznamenaní slovenskí dôstojn
bojovali v SNP. Medzi gardistami by sme našli široké
strane história pozná i frontové zbehnutia z Dukly n
Francúzsku do vznikajúcej čs. zahraničnej armády,
k spolupráci (R.Mišutka, M.Valaštiak,...) a ich vyslani

 Červ
Na záver slávnosti si zaspievali výsadkári svoju hymnu
„Duní stroje vzduchem“ 
lohy. 

vi Valachovi za bustu a realizáciu projektu a Petrovi 

o človeka a svojím činom veľkého rodáka 
vštevníkom obce. Naplnili sme tak krédo, ktoré pracovná 

                                      Jozef  TUČEK 
                                Člen KVV Bratislava 

formácií. Údaje nájdete v redakcii Červených baretov, 

ch. Riešili sme na nich technické, organizačné, finančné 
 určená osobná zodpovednosť a termín splnenia ú
.   Ďakujem spolupracovníkom za vynikajúcu prácu, 
 len korunou.   Pán Boh zaplať za všetko a všetkým. 

práce, pomoci a príkladného prístupu by nevzniklo takéto 

do starostlivosti a užívania pomník Štefana Baniča obci 
na jednoduchéh

nčenej  práce. 

ad na city, okamžitú situáciu a ďalšie faktory. Po rokoch 
i“. S odstupom viac ako polstoročia sa dnes ťažko niečo 

  ste našli napr. na  str. 14-15 krátku informáciu, že sú 
och,  z pera člena O KVV BA - A.Georgievského. Kvôli 
orých autor čerpal, predpokladám, že si každý vyberie to 
oky – Londýn a Moskva sú dnes asi z 1/3 doplnené a 

om čerpal, ďalšie údaje pre záujemcov budú k dispozícii 

viezdarov“, ktorá chcela v Rusku bojovať proti Nemcom, 
z 23.8.1939 nemohla. Vo Veľkej Británii to boli zase čs. 
rotižidovské a následne skončili v pomocných ženijných 

íci a vojaci Slovenského štátu na ruskej fronte, nakoniec 
 spektrum zástupcov rôznych politických strán. Na druhej 
a nemeckú stranu, nemeckú snahu infiltrovať sa už vo 
 neskôr i pokusy o získanie zajatých slov. parašutistov 
e naspäť (J.Hušťák – výsadok Kozina a ďalší). Pokiaľ ste 
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pozorne sledovali predchádzajúce diely, neušli vám neuskutočnené pokusy londýnskej skupiny „D“ o využitie 
Nemcov (Vojmír MATUŠ, Václav MICHAL) pri výsadkových operáciach Ochre, Nickel. Niektorí nemeckí 
antifašisti boli ale skutočne z Londýna vysadení do protektorátu Čechy a Morava (výsadok Albert, máj 1944, 
sev. Čechy). Z Ruska bol vysadený A.Pompe, skupina nemeckých komunistov z Chebska, H.Bartlová do 
K.Var

ensku a hlásili sa za Nemcov alebo Slovákov.. 5) Ďalšími boli občania 

ov, atď. V máji 2006 i ČR oficiálne priznala, že existovali aj nemeckí antifašisti. Ale vráťme sa na 
Slovensko...   

V histórii II. svetovej vojny by sme našli Slovákov slúžiacich  i v nemeckých vojenských 
a polovojenských jednotkách. Už 25.8.1939 komando Abwehru zosilnené tzv. menšinovými Nemcami zo 
Slovenska, prekročili poľské hranice a obsadilo Jablunkovský priesmyk. Slovenskí Nemci sa formovali z: 
1) nemeckých oblastí Slovenska akými boli – Spiš, Bratislava, Pezinok, stredoslovenské banícke mestá, Horná 
Štubňa, Kunešov, Medzev atď (tzv. karpatskí Nemci), 2) zabranej Petržalky (Engerau), Devína, atď. Ďalším 
regiónom bola 3) Podkarpatská Rus. Pre týchto zahraničných Nemcov mali Nemci označenie „Volksdeutche“. 
Stačil jeden z rodičov s nemeckou národnosťou, nechuť pracovať vo vojnovom priemysle alebo študovať na 
strednej škole, túžba po dobrodružstve, uniforme a naraz tu bol 17 ročný dobrovoľník vojsk SS (niekedy i celá 
trieda). Po atentáte na Hitlera došlo 25.7.1944 k totálnej mobilizácii a odvodný vek sa znížil na 16 rokov. 
Pretože presné počty neexistujú, historici sa len domnievajú, že takýchto dobrovoľníkov - Slovákov mohlo byť 
asi 400-600, slúžiacich Volksdeutsch
ktorí zostali po roku 1939 na Slov
zabratého južného Slovenska, ktorí 
boli prinútení vstúpiť do nemeckej 
alebo maďarskej armády. Pokiaľ 
slúžili v nemeckých výsadkových 
jednotkách, tak po vojne mnohí 
zakotvili vo francúzskej 
cudzineckej légii, čím sa vyhli 
povojnovým revolučným súdom. 
Rodiny slovenských 
dobrovoľníkov SS snáď i poberali 
počas vojny podporu 400 – 1 200 
Sk. Vyplácanie podpory bolo 
pozastavené v okamžiku dezercie 
(väčšinou na alebo po prvej dovolenke
toho, kde  divízia SS (napr. Totenkopf
slovenskí „dobrovoľníci“ zo zajatec
dôchodkov, ani ich rodinní príslušníci,
sme skutočne našli i medzi nemecký
jednotka BRANDENBURG určená k
Baulehrkompanie z.b.V.800 (stavebná
v novembri 1942 divízia, rozpustená v
(osobitný náukobeh), v ktorom zosk

ov mohlo byť podľa niektorých odhadov až 8 000. 4. skupinou boli Česi, 

podkarpatských Rusov by sme našli v
i v brandenburgských práporoch Nac
s Brandenburgom ale i frontovými pr
Aby som nezabudol, pri akciách boli
parašutistických  jednotiek po páde P
prípade cez Poľsko, Rakúsko, v hor
prebiehal v tábore v Dachsteinskych
inštruktorov. V prvej polovici roku 
Szczygielski (alias Nový, neskôr Burl
o príslušníkov rozpusteného chustské
vrátených Rumunskom a neskôr uprch
nemeckých jednotiek umožnil i prístu
svetovej vojny prevládal strach nem
praktickému použitiu došlo po roku 19
zdrojov, sa začali formovať „zahrani
divízií SS boli zahraniční vojaci v 22 
a plukov, operujúcich na území Slove
k vytvoreniu pluku – „SS Legion Slo
k hromadnému vysadeniu veľkého poč
východ. Údaje z roku 1942 hovoria, ž

 4 
Nemecká výsadkárska klasika.  Ju – 52 
) alebo prechodu k partizánom, či už v Poľsku, Bielorusku, Srbsku, podľa 
, Hohenstaufen, Prinz Eugen, Kama,..) operovala. 6. skupinou boli potom 
kých alebo koncentračných táborov. Neskorší poberatelia nemeckých 
 neradi hovoria o tejto kapitole vojenskej histórie Slovenska. Slovákov by 
mi parašutistami. V októbri 1939 bola nemeckým abwehrom vytvorená 
 sabotážnym a diverzným akciám. Pôvodný krycí názov jednotky bol – 
 výcviková rota pre zvláštne úlohy 800). Z pôvodnej roty vznikla nakoniec 
 septembri 1944. Našli by sme i označenie „Sonderlehrgang Oranienburg“ 
ok padákom patril medzi povinné učivo.  Tak, ako veľké množstvo 
  2. čs. pdb 1.čs. armádneho zboru, ich spolurodákov by sme neskôr našli 
htigall (slávik), Rolland, Bergmann, alebo v pluku Kurfürst. Spoločne 
ieskumnými  skupinami,spadali pod hlavný spravodajský štáb WALLI. 
 oblečení v civile ale  i v ruských uniformách. Ich cesta do nemeckých 
odkarpatskej republiky v marci 1939 viedla rôznymi cestami, v lepšom 

šom - ich výberom v zajateckom tábore. Paravýcvik úderných skupín 
 Alpách, v Hortensteine a v Saubersdorfe pod velením nemeckých 
1939 prešli kurzom i neskorší banderovci ako napr. por. Vladimír 

ak), por. Karačevskij (alias Jozef Svododa), por. Kudulicz. Väčšinou išlo 
ho kurína (práporu) SIČ, dezertérov poľskej ale i slovenskej armády 
lých. Ich využiteľnosť bola hlavne v znalosti ruštiny. Vstup Slovákov do 
p Slovenska 24.11.1940 k fašistickému „Paktu troch“. V počiatkoch II. 
eckého velenia z vytvárania väčších „zahraničných“ jednotiek, k ich 
43. Predlžujúcou vojnou a nedostatkom vlastných (nemeckých) ľudských 
čné légie“ a zahraničné jednotky zbraní SS v službách Nemecka. Z 38 
divíziách. Činnosť niektorých menších jednotiek - samostatných práporov 
nska (i so Slovákmi) nebola dodnes zmapovaná, taktiež asi nikdy nedošlo 
wakei“. Neskôr napr. počas veľkej nemeckej akcii „ZEPPELIN“ došlo 
tu agentov do tylu východnej fronty. Niektorí prenikli dokonca na Ďaleký 
e do Ruska bola vyslaných viac ako 10.000 špiónov a diverzantov, ktorí 
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boli vycvičení vo viac ako 60 školách a výcvikových strediskách. Životnosť a návratnosť skupín bola veľmi 
nízka, napr. zo 150 skupín „komand abwehru 104“ sa vrátili len 2. Ruská strana zlikvidovala minimálne 2110 
výsadkárov. Väčšina dobrovoľníkov vybraných v zajateckých táboroch sa však sama prihlásila ruským úradom... 
K výsadkovým operáciám sa používali lietadlá: Dornier Do - 217, Heinkel He-111, Junkers. Ju-52 (12 mužov) 
a Ju-58 (31 mužov), Ju-88. Napr. pri trojmotorovom Ju-52 dokázalo 12 mužov opustiť lietadlo za 10 sekúnd 
z výšky 100-200m, pri vysadzovacej rýchlosti okolo 160 km/hod, väčšinou na padáku RZ-1. Malá výška 
zabezpečovala nízky rozptyl výsadku. Pri klasických vojenských výsadkoch sa používali  lietadlá ale i klzáky Ju-
290, DFS 230 (10 osôb), Go 242 (20-30 osôb), Ju – 322 (140 osôb), Me – 321(150 osôb) a ďalšie. Pri 
dvojmotorovom bombardéri Ju-88 bol v pumovnici upravený priestor lehátko na závesoch pre parašutistu. Za 
zaznamenanie stoja i nemecké pokusy o spojenie nákladného padáku s osobným. V počiatkoch dochádzalo 
k situácii, že nákladný klesal rýchlejšie, obmedzoval a ohrozoval parašutistu, spojovacie popruhy sa trhali. 
Neskôr došlo k zlepšeniu tohto variantu vysadzovania parašutistov. Pokiaľ došlo k vysadeniu pristátim na 
letisku, nehovoríme o výsadkároch ale o leteckej pechote. Pozemný výcvik hlavne podkarpatských Ukrajincov, 
bývalých príslušníkov gardy SIČ sa uskutočnil už v júli 1939 vo vojenskom výcvikovom priestore Kežmarok – 
Ľubické kúpele. Predchádzal mu postupný presun skupín z rakúskeho Saubersdorfu. Slovenská časť trasy bola: 
Petržalka/Engerau – Bratislava (YMCA) – Piešťany (Hotel Royal) – Kežmarok. Význam výsadkárov, 
ovládajúcich ruský jazyk, vzrástol ešte viac v roku 1944 s meniacim sa frontom. Nemecko malo pripravených 20 
leteckých výsadkov do ruského tylu s 305 agentmi, len v decembri 1944 ich bolo vyslaných 60. Vojenská 
história pozná napr. 8 členný výsadok PAULA-II z Prahy do volyňského okresu Sarny. Skupiny tzv. nového 
abwehru „MOLTKE“ dopravili (i pozemnou cestou) cez frontu do 1 200 osôb a boli tvorené hlavne 
ukrajinskými nacionalistami z Poľska, Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska. Abwehrstelle 202 
vybudovalo už po páde Poľska 4 výcvikové tábory (Krynica, Dukla, Barwinek, Kamenica), budúci diverzanti – 
parašutisti sa cvičili i v Krakove,  Prešove, Košiciach, Mukačeve. Pokiaľ budeme veriť historickým 
informáciam, tak len v roku 1942 sa cvičilo v špeciálnych nemeckých školách a kurzoch súčasne 1 500 osôb. 
V ruskom tyle na nich čakali jednotky milície, NKVD a pohraničné jednotky. 28.4.1943 vznikla 14. 
dobrovoľnícka pešia SS divízia GALIZIEN (Haličina)tvorená Rusmi a Ukrajincami, ktorá sa so svojimi plukmi 
29,30,31 podieľala od 8.10.1944  na potlačení SNP v priestore Žilina – Kysucké Nové Mesto - Veľká Bytča – 
Martin – Považská Bystrica. Medzi jej dôstojníkmi by sme objavili i bývalého dôstojníka slov. armády  - 
„Volksdeutcha“ pplk. Wildnera. Absolvent hranickej akadémie Walter Lammer zase bojoval proti spolužiakovi 
kpt. Jánovi Stan(e)kovi pri Telgárte, z Bratislavy pochádzal i nositeľ rytierskeho kríža Gustáv Wendrinský, 
veliteľom  vznikajúceho pluku SS „Slowakei“ bol pplk. Walter Domes, atď.  Ešte  po septembri 1944 sa pokúšal  
organizovať špionážne a diverzné služby na Slovensku zástupca genmjr. E. von Lahousena -  plk. Erwin Stolz, 
boli potvrdené napr. klamlivé signály pri zhadzovaní ruských nákladov v SNP. Ďalších, prevážne Slovákov zo 
zabratého južného Slovenska, by sme našli i medzi maďarskými „Volksdeutchmi“ 22. jazdeckej divízie zbraní 
SS „Maria-Theresia“. Koncom roku 1944 prešiel abwehr pod RSHA, na slovensku sa to prakticky prejavilo 
„prezliekaním“ vojenských uniforiem za uniformy SS (Edelweiss 218 v 12/44, Josef 232 v 1/45). Od novembra 
1944 vrhla nemecká výzvedná služba do boja svoje posledné, často ešte nevycvičené kádre. I kvôli nedostatku 
benzínu sa znížil  počet klasických leteckých vysadení padákmi, začal prevládať systém „infiltrácie sa medzi 
uprchlíkov“ a usadenie sa v posádke pred príchodom ČA. Po prechode frontu boli druhosledovými jednotkami 
sovietskej pohraničnej stráže, NKVD a ďalšími, odhalení nemeckí agenti v Žiline, Kysuckom N.Meste (Kravček, 
Friderich), v Poprade  nemecká agentka vydávajúca sa Z.S.Guzejevovú, ktorá prenikla pri pátraní po 
Achm

lovákoch  by mohli doplniť i veteráni nemeckého AGEA 

atdulinovej part. skupine i do Veličkovho štábu, atď. Ďalší boli odhalení, keď sa hlásili ako dobrovoľníci 
do jednotiek 1. čs. a.z.  a postupujúcej ČA. 

Znovu zdôrazňujem, že nechcem, aby táto kapitola slúžila k  propagácii týchto jednotiek, išlo mi len 
o ukončenie bloku, kde všade sme mohli počas II. svetovej vojny Slovákov – výsadkárov stretnúť. Viac by napr. 
odhalili i archívne zoznamy vojenských odvedencov Slovenského štátu – podľa tzv. „zákona 20“ (neskôr „30“)  
nasmerované pre slovenských „Volksdeutche“ ale i zoznamy slovenských poberateľov dôchodkov z Nemecka. 
Zaujímavý by mohol byť i zoznam vojakov, ktorí nenastúpili do slovenskej armády – väčšia časť boli dezertéri, 
malá časť však boli dobrovoľníci slúžiaci v nemeckej armáde. Na historických fotografiách sa objavujú vojaci 
v slovenských (ale i iných) uniformách, niekedy s „hybridmi“ nemeckých výložkových označení. V 
 Protektoráte Čechy a Morava, sudetskí Nemci hlavne po roku 1943, vykonávali „dobrovoľnú“ službu 
v jednotkách SS alebo dozorcov v koncentračných táboroch. V povojnovej histórii sa ďalej môžeme stretnúť so 
Slovákmi – parašutistami vo francúzskej Cudzineckej légii, kde ešte v 60. rokoch tvorili bývali príslušníci SS  
80% početných stavov ale i v niektorých amerických vojenských jednotkách. I keď mali slovenských predkov, 
mnohí  dokonca hovorili slovensky, hovoríme o nich ako o „Američanoch“ (napr. Ján Schwarz  alias John 
Krizan). Na výzvu Americko-slovanského kongresu z 19.7.1942 vstúpilo do US Army asi 60 000 amerických 
Slovanov, známi sú napr. synovia Jozefa Schiffela. Zaujímavou by mohla byť kapitola i o účasti slovenských 
Židov v SNP. Ale túto kapitolu, spoločne s povojnovým výcvikom židovských parašutistov napr. v  Kamenici 
nad Cirochou, nechávam pre pokračovateľov. Niečo o S
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(Angehörige der ehemaligen Abwehr). Zostáva si len priať, že i slovenskí bádatelia budú mať od mája 2006 

 
        Vladomír Gajdoš 
        KVV Bratislava 
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 Nord Cap za 

orí sem prišli z neďalekého pobrežia Biskajského zálivu. Mesto 

iatku jeden 
z najslávnejších obrazov, kde poukázal na krutosť a nezmyseľnosť vojen. Kobercový letecký nálet na Guerniku sa stal 
prvým útokom nemeckej Luftwaffe zo vzduchu na bezbranné mesto a jeho obyvateľov. Korene tejto udalosti musíme 
hľadať v predchádzajúcej histórii. 

otvorenú cestu k nemeckým archívom v Bad Arolsene. 

 
en Emael.  

Hovorí sa, že celý náš život je súhrnom nečakaných príhod, 
náhod alebo zvratov, kde popri trápení čakajú na človeka aj chvíle 
pohody a príjemných prekvapení. Potvrdzuje to aj táto udalosť. 
Nachádzal  som sa na letisku a prichádzal k veľkému vojenskému 
lietadlu. Jeho tri spustené motory už doslova hrmeli a silný vietor, 
ktorý tým vznikal, vmetal mi trávu do očí a snažil sa ma povaliť na 
zem. Predo mnou stálo lietadlo, s akým som sa dovtedy nestretol. 
Namiesto hladkého povrchu bolo obalené akýmsi neforemným 
vlnitým plechom. Ochotné ruky mi nakoniec pomohli dostať sa do 
stroja a ocitám sa na jeho palube. Do nosa udiera charakteristický 
pach leteckého benzínu, pomiešaný s výparmi výfukových plynov. 
Potom sa všetko okolo mňa začalo triasť a za neopísateľného revu 
rozvášnených motorov, sme sa vzniesli do vzduchu. Akoby 
v búrke, razilo si lietadlo cestu voľným priestorom nad 
vzďaľujúcou sa krajinou. Tak vyzeral môj prvý a súčasne aj 
posledný let na jednom z najslávnejších lietadiel nemeckej 
Luftwaffe v Druhej svetovej vojne. Bol to trojmotorový Junkers 
JU – 52, ktorý vošiel do histórie letectva. Ešte len nedávno brázdil 
vzdušný oceán od pobrežia Veľkej Británie po žeravú čiernu 
Afriku, alebo od slnečného Španielska po mrazivý

Na krídlach Luftwaffe – bitka o E

polárnym kruhom. Bol to lietajúci anjel na oblohe, vynikajúci 
krásou z rúk svojho stvoriteľa. Bol to ale aj lietajúci diabol, ktorý 
vedel okolo seba rozdávať smrť, bolesť a utrpenie.  

Toho dňa nič nenasvedčovalo tomu, žeby sa malo niečo 
stať. Bol pondelok 26. apríla roku 1937 a v severošpanielskom 

domácich obyvateľom aj roľníkmi a rybármi, kt
zaplavili tiež vojaci a utečenci, ktorí sa tu utiahli 
pred zúriacou španielskou občianskou vojnou. 
Frontová línia bola vzdialená 30. kilometrov od 
mesta. Okolo pol piatej popoludní sa rozzvučali 
v Guernike zvony kostolov a vyhlásili letecký 
poplach. Na nebi sa objavili nečakane nemecké 
lietadlá Heinkel HE-111 a Junkers JU-52. 
Doteraz pokojné mesto stalo sa cieľom 
nečakaného útoku. Ozvali sa detonácie leteckých 
bômb a v priebehu niekoľkých minút budovy 
a ulice mesta zmenili sa na hromady trosiek. 
V zničenom meste bolo počuť výkriky ranených 
a vydesených obyvateľov. Ulice boli pokryté 
zuhoľnatenými a znetvorenými mŕtvolami. Očitý 
svedok kňaz Alberto Onaindia o tom neskôr 
napísal : „ Všade okolo sa ozýval plač a stonanie 
ľudí, ktorí kľačali a dvíhali ruky k nebesiam, 
akoby chceli prosiť o Božiu ochranu.“ Aj 
svetoznámy španielsky maliar Pablo Picasso po 
tejto tragédii vytvoril na pam

meste Guernica, tiež bývalom správnom meste Baskicka, sa konal 
ako obyčajne, mestský trh. Námestie a trhovisko zaplnilo sa okrem 

Generáli Wermachtu a Luftwaffe plánujú útok na 
Španielsko 

Bf 110 pred štartom 
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Nemecko veľmi trpelo tým, čo mu priniesla mierová zmluva z roku 1919, podpísaná v meste Versailles, 
neďaleko Paríža. Zamedzovala obnove Nemecka po prehratej Prvej svetovej vojne. Obsahovala aj zákaz opätovného 
vyzbrojovania a prikazovala nahradiť spôsobené škody. Nemecko súčasne prišlo o západné územia pôvodnej vlasti, 
ktoré sa stali demilitarizovaným pásmom. Bolo zaradené medzi druhoradé krajiny v Európe. Prirodzene, takáto 

situácia vyhovovala susediacim štátom, ktoré 
viac neboli ohrozované Nemeckom. Nemci 
však verili tomu, že v roku 1918 bola ich 
armáda zradená a túto zradu vykonali politici. 
Opak bol pravdou. V skutočnosti Nemecko 
kapitulovalo na doporučenie najvyššieho 
veliteľstva svojej armády. S príchodom Adolfa 
Hitlera k moci, sa začala situácia Nemecku 
rýchlo meniť. Stal sa ríšskym kancelárom 
a pustil sa do brutálneho upevňovania svojej 
moci. V rozpore s Versailleskou zmluvou, 
ktorú brilantne obišiel, nastolil program 
verejných prác, obnovil zbrojársky priemysel 
a znížil nezamestnanosť. Z malého vojska 
o počte jednostotisíc mužov, vybudoval 
mohutnú a bojaschopnú armádu. Stal sa 
führerom svojej ríše i národa a dobýval úspech 
za úspechom.  

V roku 1936 obsadila Nemecká armáda 
celé Porýnie, ktoré Nemecku pôvodne patrilo. 

O dva roky neskôr vstupujú Nemci bez boja do Rakúska a pohraničia Československa. Pokračuje fanatická 
protižidovská kampaň. Jej následky sú hrozivé. Nevinní občania sa ocitajú v koncentračných táboroch, odkiaľ niet 
úniku. Napriek tomu celý nemecký národ oddane a bezhranične verí svojmu vodcovi. Podľa Nemcov, bol to práve on 
a len on, ktorý pozdvihol Nemecko z bahna ponižujúcej histórie a postavil ho pevne na nohy. Cieľ obnovenia 
Nemecka je na dosah ruky. Stačilo ešte získať životný priestor a chýbajúce surovinové základne pre nemecký 
priemysel. Vidina Veľkonemeckej ríše, ktorá by trvala stáročia, zaslepila zrak nemeckých politikov, generálov 
a celého národa. Európa sa dostala na pokraj vojny. 1. septembra 1939 sa začína vojenské ťaženie do Poľska. Na 
Poľsko sa vrhajú lietadlá Heinkel HE-111, pričom vzdušný priestor pre útok poskytuje aj Slovenská republika. Celý 
svet sa nečinne prizerá na vyčíňanie Nemeckej armády v strednej Európe. Nik ale nemá odvahu postaviť sa Nemcom 
na odpor. Popri letectve sa dostávajú do popredia aj nemecké výsadkové jednotky, tzv. „Fallschirmjägri“ – nová 
blesková zbraň Nemeckej armády. Odvážnych mužoch na padákoch, padajúcich z lietadiel na nepriateľa. 

Bf 110 nad Španielskom 

Nemeckí výsadkári prekvapili po prvý 
raz verejnosť na vojenskej prehliadke, ktorá sa 
konala v roku 1939 v Berlíne. Pred zrakmi 
obyvateľov Berlína a samotného Adolfa 
Hitlera pochodovali v parašutistických 
kombinézach a popruhoch, ktoré boli bez 
padákov. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že 
ide o nový druh vojska – pýchu Nemeckej 
armády. Je zaujímavé, že nemecké výsadkové 
jednotky mali byť použité dávno predtým, pri 
plánovanej okupácii Sudet. Zoskok 
výsadkárov v ČSR sa však neuskutočnil. 
Nemci, Briti a Francúzi podpísali dohodu 
v Mníchove. Prichádzajú prvé správy 
o nasadení nemeckých parašutistov do 
bojových operácií. Stalo sa tak 11. mája 1940, 
kedy Spravodaj vrchného velenia armády 
OKW (Oberkomando der Wehrmacht ) 
oznámil : „Výsadkové a letecké sily boli 

poverené úlohou na rôznych miestach im uložené úlohy vykonať“. Správa nebola jasná a až o dva dni neskôr sa svet 
oficiálne dozvedel, čo sa stalo. Spravodaj OKW tajomstvo odhaľuje: „Nemecké vojská majú spojenie s holandským 
Rotterdamom  vzdušnou cestou, ktorú vojská, ktoré tam predtým pristáli, už vybudovali“. Führer a velenie 
Wehrmachtu vyslovilo všetkým nemeckým vojakom, bojujúcim v Holandsku, vysoké uznanie: „Len cez vašu 
príkladnú spoluprácu, cez vaše rozhodné vedenie ako aj statočnosť vojakov, obzvlášť heroické nasadenie na smrť 
odhodlaných výsadkárov a vzdušných síl, bol tento úspech možný“! Nemeckým parašutistom, ktorí nečakane zaútočili 

Ju 87, ako podpora bombardérom 
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na Holandsko a Belgicko, vyslovil pochvalu aj najvyšší veliteľ letectva Hermann Göring: „ Naši výsadkári a letectvo 
po prvý raz v celej histórii im danú úlohu svojim hrdinstvom a odvahou splnili. Na odľahlých postoch vydržali, dobité 
miesta udržali do príchodu pozemných vojsk“. Svet si začína uvedomovať, čo sa v Nemecku a jeho blízkom okolí 
odohráva. Bola to dokonalá odplata za spôsobenú minulosť. 

Napadnutie Holandska a Belgicka bolo 
stanovené na deň 10. mája 1940 o 04.hod. ráno. 
V prvej vlne zoskočili na nepriateľa parašutisti. 
Z lietadiel JU-52. Ich úlohou bolo dobytie 
viacerých mostov a letísk, ale ťažisko operácie 
spočívalo v likvidácii veliteľstva Holandskej 
armády v Haagu. Útok 14-tisíc výsadkárov 
smeroval aj na mestá Amsterdam a Rotterdam. 
V tom istom čase započal aj útok výsadkárov na 
Belgicko. Namiesto padákov však výsadkári 
použili vlečné klzáky. Len tak mohli pristáť 
nepozorovane na streche pevnosti Eben Emael 
v meste Lutych, severozápadne od 
Luxemburska. Pevnosť Eben Emael, len 
nedávno dokončená o dĺžke niekoľkých 
kilometrov, bola labyrintom chodieb, tunelov, 
a železobetónových opevnení, siahajúcich 

hlboko pod zem. Týčila sa do výšky 40. metrov, 
chránená vodnými kanálmi, zátarasami, 

guľometnými hniezdami a ťažkými delami. Bola najmohutnejšou stavbou svojho druhu na svete. Chránila ju posádka 
v počte 2.000 mužov. Nemci sa na dobytie pevnosti dobre pripravili. Útoku predchádzal výcvik na makete, akcia bola 
rozpracovaná do najmenších podrobností. Toho rána vlečné lietadlá dopravili klzáky s výsadkármi do vzdialenosti asi 
20 km pred pevnosť a tam ich odpojili. V tichosti prileteli klzáky nad pevnosť, kde pristáli na streche o rozmere 
700x900 metrov. O kvalite jednotky, ktorá uskutočnila útok na pevnosť svedčí fakt, že akcie sa zúčastnilo iba – 
osemdesiattri  výsadkárov a dvaja dôstojníci. Vyzbrojení plameňometmi a špeciálnymi náložami, vyrazili Nemci proti 
prekvapeným obrancom pevnosti. Títo sa začali brániť, ale bolo už neskoro. Útočníci s úspechom stačili zničiť hlavný 
obranný systém pevnosti a táto sa nakoniec vzdala. Zdanlivo nedobytná pevnosť ležala v troskách. Potvrdilo sa, že pri 
rýchlom prepade nepriateľa zo vzduchu a momente prekvapenia, možno pokoriť aj silnejšieho protivníka.  Dobytie 
pevnosti Eben Emael v Belgicku bolo 
považované za jedno z najprenikavejších 
víťazstiev nemeckých parašutistických 
jednotiek v Druhej svetovej  vojne. 

Nastúpená štvorčlenná posádka Ju 88 s mechanikmi a zbrojármi 

Nebolo tajomstvom, že nemecké 
výsadkové jednotky boli v roku 1940 
pripravené aj na inváziu do Veľkej Britácie. 
Táto mala začať masovým zoskokom 
výsadkárov pri mestečku Lympne, 35 km 
juhozápadne od prístavu Dover. Parašutisti 
mali zabezpečiť hladký priebeh obsadenia 
pobrežia Veľkej Británie z mora i zo vzduchu 
a vytvoriť základňu na blízkom letisku. Boli 
však pochybnosti, ako dlho vydržia výsadkári 
brániť predmostie do príchodu Nemeckej 
armády na britskej pôde. Preto bola táto akcia 
pozastavená, neskôr zrušená. Invázia Nemcov 
na Britské ostrovy bola síce odvolaná, ale 
nemecké výsadkové jednotky nezostávali bez 
práce. Na ďalekom severe ich čakali oveľa 
dôležitejšie úlohy. Bola to plánovaná invázia do Nórska. Do krajiny s veľkým nerastným bohatstvom a strategickou 
surovinou – železnou rudou. Len touto bolo možné nakŕmiť vyhladované nemecké zbrojárske podniky, ktoré chŕlili 
delá, tanky, motorové vozidlá, lietadlá i lode pre Nemeckú armádu. Naplňovali tak ambície Hlavného stanu nemeckej 
brannej moci so sídlom v Berlíne.  

Ju 52 nad Holandskom 

Aby mohli nemeckí výsadkári plniť dané úlohy, museli prejsť  tvrdým výcvikom. Je známe, že výsadkové vojsko 
patrí medzi elitné jednotky ozbrojených síl. Takéto hodnotenie vyplýva pre nich z náročného výcviku, ktorý musí každý 
výsadkár absolvovať. Výber uchádzačov v Nemecku bol prísny, ale na základe dobrovoľnosti. Vyberali sa len fyzicky 
a duševne zdatní jedinci. Spolu s odevom nesmeli vážiť viac ako 85 kg. Výcvik trval osem týždňov a obsahoval 

 Červené barety 8 



základnú prípravu na zvládnutie parašutistickej techniky. Prvá polovica výcviku  bola veľmi náročná. Pochodové trasy 
dosahovali až 30 km. Každého vojaka čakalo šesť povinných zoskokov, len potom  si mohol pripnúť odznak výsadkára. 
Nácvik pre zoskok sa uskutočňoval na zemi z makety lietadla JU-52. Každý výsadkár bol zodpovedný za balenie 
a údržbu svojho padáka. Lietadlo sa opúšťalo len s jedným padákom pod značkou RZ-1 o priemere 8,5 metra ( 
Rückenpackung Zwangauslösung – chrbtové balenie pre nútené otváranie). Padák mal plochu 56 m2. Upevnenie padáka 
o parašutistu nebolo najšťastnejšie. K padákovej veste bol pripútaný iba dvomi popruhmi do závesných krúžkov, 
upevnených na opasku. Prvý zoskok z lietadla vykonávali parašutisti len z výšky 250 m. Obvyklá bojová výška zoskoku 
však bola iba – 120 m! Niektorí nováčikovia pri prvom zoskoku boli úplne ochromení strachom. Dochovali sa svedectvá, 
že niektorí jedinci v obave z hanby pri zlyhaní u prvého zoskoku sapokúsili o samovraždu. Počas letu sa výsadkár držal 
dverí oboma rukami a čakal na povel k zoskoku. Po jeho vydaní sa vrhol hlavou dolu z dverí lietadla. Táto poloha bola 
veľmi dôležitá a parašutisti ju dôsledne nacvičovali. Prudké otváranie padáka namáhalo totiž pás parašutistu. Výsadkár 
padal strmhlav asi 10 metrov pri polohe s roztiahnutými rukami ...  
 

Pokračovanie v budúcom čísle – Padáky za polárnym kruhom. 
        Alexander Georgievský 
              KVV Bratislava 

 
Dôstojná spomienka na vynálezcu padáka Štefana Baniča 

 
9. júna 2006 už od rána žila obec Smolenice veľkými prípravami na akt, ktorý sa pripravoval niekoľko 

mesiacov – odhalenie pomníka rodákovi tejto obce Štefanovi Baničovi. O 10,00 hod. sa stretli hlavní 
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ČR        SR 
Delegácie vzdávaju hold vynálezcovi padáka na cintoríne v Smoleniciac
ori – starostka obce pani Hornáčková, jej zástupca pán Obúlaný, ako i zástupcovia Klubu vojenských 
ov Bratislava páni Tuček, Timura, Franík, aby si overili či je všetko pripravené (pomník zahalený 
acím padáčikom, kytice kvetov na cintorín – miesta posledného odpočinku Štefana Baniča, pristávacia 
e helikoptéru a skákajúcich parašutistov, podrobný scenár odhalenia pomníka, ako i doprovodná akcia 
ie hostí a slávnostné pohostenie, ktoré pripravila obec Smolenice). Nezabudlo sa ešte dotvoriť priečelie 

j miestnosti padákom, čo len zvýrazňovalo, že sa jedná o parašutistickú akciu. Nezvyšovalo moc času, 
ačali prichádzať prví hostia. Ako prví dorazili hostia z  Prostějova na čele s prezidentom KVV ČR 
Starým a po nich hostia so Zlína, na čele s nestorom českého športového parašutizmu Alfonzom 
 a zástupcovia KVV Brno s jeho predsedom Františkom Chlupom. Vítajú ich zástupcovia KVV 
a, prípitkom nefalšovanej slovenskej borovičky. Zanedlho dorazil i autobus zo Žiliny s členmi Klubov 
ch výsadkárov SR (Prešova, Žiliny, B. Bystrice, Trenčína a Bratislavy). Prichádzajú ďalší a ďalší hostia 
i autami, zástupcovia českého veľvyslanectva v SR, poslanci Národnej rady SR p. Kramplová a p. 
redseda MV SZPB generál v. v. K. Schwarz, zástupca Nadácie Š. Baniča gen. v. v. E. Vestenický 
a  KVV SR plk. v. v. A. Múdry. 
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Po krátkom občerstvení chutnými oškvarkovými 
pagáčmi a dúškami orešanského vína odchádzajú českí 
a slovenskí  hostia v rámci daného programu na 
prehliadku Smolenického zámku a regionálneho 
múzea, ktoré je umiestnené v budove starej fary 
a nechýba tam ani miestnosť, ktorá je venovaná 
pamiatke vynálezcu padáka Štefana Baniča. Po tejto 
prehliadke začína oficiálny program dňa – kladením 
kytíc a venca na miestnom cintoríne za sprievodu 
Posádkovej vojenskej hudby z Trenčína a veľkej účasti 
členov Klubov vojenských výsadkárov, hostí 
a miestnych občanov. Postupne kladú kytice Miestny 
úrad Smolenice, Klub výsadkových veteránov ČR, 
Klub vojenských výsadkárov SR a nakoniec veniec 
k hrobu Š. Baniča  kladú  zástupcovia Veľvyslanectva 
ČR. Tento ceremoniál kladenia kytíc a venca 
s poklonou zabezpečuje čestná jednotka MO SR. 

O 14,30 hod. začína samotný akt odhalenia 
pomníka Štefanovi Baničovi pred školou, na ktorú 
chodil vo svojej mladosti. Pred takmer tisíckou 
prítomných občanov Smoleníc a blízkeho okolia, 
veteránov Klubov vojenských výsadkárov ČR a SR a ďalších hostí. Akt začína preletom vojenskej helikoptéry 
Mi-24 pilotom kpt. Ing. Ľubomírom Kopčíkom nad miestom osadenia pomníka  a následným zoskokom 
parašutistov – reprezentantov SR z Armádneho športového družstva Trenčín. Na malý kúsok trávnika, pred 
pomníkom postupne pristávajú Robert Juriš, Tomáš Marcínek, Peter Platko a nakoniec s klubovou zástavou 
KVV Bratislava pristáva Karol Adamčík, ktorý ako prvý získal v roku 1998 pre samostatné Slovensko zlatú 
medailu na XXIV Majstrovstvách sveta vo Vrsare. Po pristátí na zem odovzdáva bojovú zástavu zástupcovi 
nášho klubu Jozefovi Tučkovi a ten nášmu členovi KVV Bratislava Milanovi Feješovi, ktorý spolu s členmi 
vojenskej jednotky tvorili čestnú stráž pri odhaľovanom pomníku. Celú akciu zoskoku a preletu helikoptéry 
riadil zo zeme pomocou vysielačky vedúci športového centra v Lučenci Zaslúžilý majster športu Ing. Marián 
Sluk.  Zoskok parašutistov- reprezentantov SR a prelety helikoptéry zanechali u všetkých prítomných, ale najmä 
detí hlboký zážitok. 

Program pokračuje prednesom básne Výsadkári od 
prítomného autora V. Timuru  žiačkou  9. tr. miestnej ZŠ a 
krátkym programom detí materskej škôlky.  Za svoju ukážku 
získavajú náležitý potlesk. Nasledujú príhovory starostky 
obce pani 
Hornáčkovej 
a zástupcu 

Klubu 
vojenských 
výsadkárov 
v Bratislave 
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GenmjrEmil Vestenický číta pozdravný list Sláva
Mikulíka, predsedu nadácie Štefana Baniča 
príhovor
riblížili osudy Štefana Baniča, ktorý sa narodil v Nešti
erajšia časť Smolenice. Odišiel za prácou do USA, aby 
opri inej práci začal pracovať na svojom padáku, k
 vyskúšal a predložil na patentovanie. Vynález 
aregistrovaný dňa 25.8.1914 pod patentovým číslom 1 108 
 ďalšej časti svojich príhovorov zdôraznili, ako sa ro
yšlienka postavenia pomníka tomuto rodákovi. Pomník

ytvorený vďaka úsiliu a finančnej pomoci členov K
ojenských výsadkárov SR, Klubu výsadkových veteránov
 sympatizantov. Viac než pol stovky členov vyzbieralo tak
0 tisíc Sk na vytvorenie tohto pomníka. Na pomník pris
luby výsadkárov z Prostějova, Zlína, Chrudimi, Bratisl
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Žiliny, Prešova, Banskej Bystrice, Trenčína, ale i jednotlivci ako napr. gen. v. v. Hrbek, Ing. Šulák, F. Stavný, 
Rondík, Vančík, Pribula, Vrábel, Zámečník, Ing. Vlček, JUDr. Zrnek, Š. Janáček, manželia Kupeckí, manželia 
Švrčkovi, ale i mnohí ďalší, ktorým je za túto pomoc potrebné poďakovať.  V závere svojho prejavu JUDr. J. 
Čarnogurský  osobitne poďakoval Obecnému  zastupiteľstvu pod vedením starostky P. Hornáčkovej a jej 
zástupcu P. Obúlaného za finančné prispenie a účinný podiel na realizácii celého projektu.  Dnešným odhalením 
pomníka Štefanovi Baničovi sa plní dlh voči tomuto rodákovi. 

Zložením padáčika z pomníka zástupcami 
Miestneho úradu p. Hornáčkovou a KVV 
Bratislava JUDr. Čarnogurským sa pomník Š. 
Baničovi ukázal v plnej kráse a autori 
z Armádneho výtvarného štúdia MO SR Mgr. arch. 
Peter Valach a Ing. Arch. Peter Sedláček  môžu 
byť na toto architektonické riešenie diela právom 
hrdí. Nasledovalo posvätenie pomníka miestnym 
farárom.   

V ďalšom  programe bolo udelenie 
vyznamenaní a pamätných ďakovných listov. 

Na základe návrhu KVV SR udelil Zväz 
protifašistických bojovníkov Slovenskej republiky 
zástave Oblastnému klubu vojenských výsadkárov 
v Bratislave za jeho aktívnu činnosť, propagáciu 
brannosti a rozvíjanie pokrokových tradícií odkazu 
národnooslobodzovacieho boja „Pamätnú medailu 
k výročiu oslobodenia Slovenska a ukončenia 2. 
svetovej vojny“. Medailu odovzdal a zástavu KVV 
Bratislava dekoroval predseda KVV SR plk. v. v. 
Anton Múdry. Klubová zástava bola súčasťou 
čestnej stráže u pomníka Štefana Baniča. 

Na návrh Obl. KVV  v Bratislave a v Žiline 
udelil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
pamätné medaile: Pamätnú medailu k výročiu 
SNP: plk. v. v. Ing. Jozefovi Tučkovi CSc, za 
aktívne a iniciatívne úsilie pri zabezpečovaní úloh 
spojených s výstavbou pomníka Štefana Baniča, 

plk. v. v.  Ing. Vladimírovi Gajdošovi, za blok 
článkov o slovenských parašutistoch východného 

rozv
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K. Adamčík zoskakuje so zástavou KVV Bratislava do 
priestoru pred pomník 
a západného odboja v 2. sv. vojne a aktivitu pri 
íjaní tradícií národného odboja. 

Pamätnú medailu k výročiu oslobodenia Slovenska a ukončenia 2. sv. vojny plk. v. v. PhDr. Viktorovi 
rovi, CSc, za vynaložené úsilie pri zabezpečovaní úloh na výstavbe pomníka Štefana Baniča, mjr. v.v. Ing. 
vítovi Šebestovi a za aktívnu prácu a angažovanosť vo výbore KVV SR,  npor. v.v. Alexandrovi 
gijevskému. 

V úvode odovzdania medailí Nadácie Štefana 
ča, jej zástupca na Slovensku gen. mjr. v. v. 
 Vestenický prečítal pozdravný list p. Sláva 
ka prezidenta nadácie v USA. Následne s plk. v. 
. Švrlom odovzdal na návrh KVV SR medaily 
na Baniča za celoživotnú aktívnu činnosť 
pagáciu parašutizmu dlhoročným 
zentantom Slovenska  Jozefovi Vráblovi, 
ielovi Kišovi a Jánovi Majorovi.  

Klub vojenských výsadkárov SR na návrh 
stného klubu v Bratislave udelil Medailu Jozefa 
íka obci Smolenice za propagáciu parašutizmu, 
stlivosť o uchovanie a rozvíjanie pamiatky 
lezcu padáka Štefana Baniča, za spoluprácu 
retovosť pri zhotovení pomníka Štefana Baniča.  
Členom KVV Bratislava Pavlovi Franíkovi, 

novi Janáčkovi, Jurajovi Poláčkovi za aktívnu 
u, rozvoj a propagáciu parašutizmu. Medaily 

J. Tuček prevzal od K.Adamčíka klubovú zástavu KVV Ba 
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odovzdal predseda KVV SR plk. v. v. Anton Múdry. 
Za významný finančný príspevok na realizáciu projektu pomníka Štefanovi Baničovi udelil Klub 

vojenských výsadkárov v Bratislave Ďakovné listy nasledovným organizáciám: KVV ČR Prostějov, Zlín, 
Chrudim, KVV SR Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín.  Jednotlivcom: gen. v. v. Čestmírovi Hrbkovi,  Ing. 
Antonovi Šulákovi, JUDr. Jánovi Čarnogurskému st., JUDr. Jánovi Čarnogurskému ml. 
Ing. Ladislavovi Hrehovi, JUDr. Jánovi Kupeckému s manželkou, manželom Švrčkovým, Ľubomírovi 
Rondíkovi, Ing. Vladimírovi Vlčkovi, Jánovi Vančíkovi, Dušanovi Pribulovi, JUDr. Jozefovi Zrnekovi, Ing. 
Vladimírovi Zámečníkovi, Jozefovi Vrábelovi, Ing Michalovi Milasovi, Pavlíne Hornáčkovej – starostke obce 
Smolenice a jej zástupcovi Petrovi Obúlanému, Ing. Arch. Petrovi Sedláčkovi – autorovi projektu pomníka 
Štefana Baniča a Mgr. arch. Petrovi Valachovi – autorovi busty Š. Baniča a za realizáciu celého projektu. 
Ďakovné listy odovzdal predseda KVV Bratislava plk. v. v. Ing. Vladimír Gajdoš a jeho podpredseda plk. v. v. 
Ing. Jozef Tuček, CSc.      

Na záver celého aktu odhalenia pomníka Štefanovi Baničovi zaznela mohutne z hrdiel prítomných 
výsadkárska hymna „ Duní stroje vzduchem“. 

Po tejto slávnosti pozvala starostka obce Pavlína Hornáčková prítomných zástupcov Klubov vojenských 
výsadkárov a hostí do sály na bohaté občerstvenie, tí ktorí zvolili čerstvý vzduch mohli posedieť vo dvore pri 
miestnej hudbe. Mnohí využili tiež zápis do miestnej Pamätnej knihy, alebo si opečiatkovať príležitostný 
korešpondenčný lístok, ktorý bol k tejto akcii vydaný. A opäť, ako to už býva pri mnohých podobných 
stretnutiach výsadkových veteránov nastali priateľské rozhovory. Veď napríklad Emil Tencer, Vlado Zámečník 
a Janko Major sa tu po takmer desaťročiach stretli s Alfonzom Kolářom s ktorým pôsobili v inštruktorských 
funkciách a stretávali sa na mnohých parašutistických kurzoch a akciách a tak mali načo spomínať. U iného stolu 
zasa bolo vidieť v debate vnučku Štefana Baniča pani  Lošonskú s manželkou Jožka Tučka pani Milkou.  
(Škoda, že som sa jej skôr neprihovoril – bola mi akási povedomá, až po odchode som si uvedomil, že sme sa 
pred štvrťstoročím stretávali na neďalekej chate Jahodník, ktorú som riadil a ona tam bola kuchárkou a vedela 
skutočne dobre variť – rád som tam chodil na pracovné návštevy i mnohé spoločenské akcie a porady ktoré sme 
tam poriadali). 

Nastal čas lúčenia, poďakovania za dobre vykonanú prácu s tým, aby toto dielo dlho pripomínalo, že 
i keď ubehlo viac ako 90 rokov od udelenia patentu na padák Štefanovi Baničovi nezabúdame na neho 
a chceme i naďalej šíriť spomienky na tento čin. 
 
                                                                                                Pavel   FRANÍK  
                                                                                               KVV  Bratislava      
 
     Vlasta Sigmundová, rod. Čejková, naša  nová členka spomína 
 (dokončenie) 

Veliteľom, inštruktorom, cvičiteľom a nakoniec aj vysadzovačom 
z lietadla bol vtedy por. Zdeněk Sigmund. Za štrnásť dní po zahájení kurzu 
som požiadala o opušťák do Liberca, kde som si potrebovala zariadiť chod 
ateliéru. Mohla som odísť v sobotu po zamestnaní a v nedeľu na večer som 
mala hlásiť príchod. To som splnila a za ochotu som veliteľovi upiekla 
a doviezla tortu, na ktorej bol nápis „Za kotouly.“ Veliteľ si tortu nevzal, 
ale zavolal svojich inštruktorov, a spoločne so všetkými dievčatami sme ju 
zjedli. Na prvý zoskok nemám najmilšie spomienky. Krátko pred ním, keď 

sme boli cvičiť v teréne, videli sme, ako pri zoskokoch, ktoré prevádzali vojaci základnej služby, sa jednému po 
opustení lietadla padák len vytiahol, nenafúkol a vojak padal rýchlo k zemi. Bola to prvá mimoriadna udalosť 
a došlo k nej práve v dobe, keď sme mali skákať my. Komisia, ktorá mimoriadku vyšetrovala, nezistila zavinenie 
cudzou osobou a v závere bolo konštatované, že príčinou neotvorenia padáku bolo prehodenie jednej padákovej 
šnúry okolo ostatných a tým došlo k ich stiahnutiu tesne pod vrchlíkom a tak sa vrchlík nemohol nafúknuť. 
Potom boli ďalšie zoskoky povolené a tesne pred nami previedli zoskoky všetci vojaci z povolania, inštruktori 
padákovej školy, do dvadsiatky doplnení vojakmi základnej služby (vodiči, obsluhy rozhlasového zariadenia 
a pod). Potom sme išli skákať my. Ako prvá vyskočila Ružena Doležalová, najstaršia z nás, ktorá zle znášala 
lietanie. Ako druhá išla skákať vystrašená vynervovaná blondýnka, ktorú nechcem menovať, ale tá tiež lietanie 
neznášala. Ku dverám lietadla bola zavolaná tesne pred výskokom a na povel vpred len zo dverí vykročila, 
rukami sa zachytila zvnútra za rám dverí, nohy mala von z lietadla a prúd vzduchu s nimi búchal o trup lietadla. 
Vrchná časť tela a padák boli v lietadle. Videla som, ako ju veliteľ jednou rukou chytil za krížové padákové 
popruhy na chrbte a vtiahol ju späť do lietadla. Nechal ju odpojiť z centrálneho lana a doviesť na sedadlo 
k pilotnej kabíne. Neviem ktorá z nás mala ísť skákať ako ďalšia, ale veliteľ si vybral inú, ktorej veril, že 
stopercentne sama vyskočí. Myslím že bola z nás najmladšia a športovo najvyspelejšia. Tá bez problémov 
vyskočila. Keď prišla rada na mňa, tak som nečakala ani na povel „vpred“ a krátko po povele „hotovosť“ som 
vyskočila. Po zoskoku ostatných dievčat som videla, že vyskočila aj ustrašená blondýnka. Po pristátí dakoty sme 
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veliteľovi išli hlásiť vykonanie prvého zoskoku. Ja som od neho pred všetkými dostala dobre vynadané, že som 
nečakala na povel „vpred“ a strašne som sa hanbila. Výcvik, aj zoskoky mužov boli pred verejnosťou a tlačou 
utajené. Na náš posledný zoskok prišiel generál Paleček so svojim štábom, delegácia ústredného výboru zväzu 
partizánov (Ing. Syrovátka), delegácia ústredného výboru zväzu brannosti a reportéri z časopisov a tlače 
a fotograf z armádneho tlačového strediska. Reportéri po zoskokoch robili s nami rozhovory a keď sa pýtali 
vystrašenej blondýnky, ako sa cítila pri zoskoku, odpovedala, že išla na zoskoky ako na nášup do kuchyne. Po 
zoskokoch pozval gen. Paleček všetkých hostí, nás dievčatá, posádku Dakoty, veliteľa padákovej školy a nášho 
veliteľa s inštruktormi na slávnostné ukončenie kurzu spojené so spoločenským posedením. Každá z nás dostala 
na pamiatku zastrelovací padáčik, ktorý sme si vzájomne podpísali. Dostal ho aj náš veliteľ, všetky sme mu ho 
pobozkali silno namaľovanými perami a podpísali. Tam som nášho veliteľa pozvala na návštevu do Liberca, 
začali sme sa spolu schádzať a po roku sme sa stali manželmi. Po ukončení kurzu boli v niekoľkých časopisoch 
články s množstvom fotografií z nášho výcviku, aj zo zoskokov a k Vianociam som dostala z MNO malý 
fotoalbum s množstvom fotografií s blahoželaním na vizitkách od gen. Palečka, gen. Koutňáka a vedenia zväzu 
brannosti. 
 

                 
V lete roku 1949 som ako inštruktorka s pár mladými chlapcami, ktorých som v Liberci vycvičila, bola 

znova v padákovej škole v Hradčanoch, kde sme vykonali dva zoskoky. V ďalšom období došlo v Čechách 
k dočasnému útlmu parašutizmu, ale v niektorých mestách výcvik pokračoval a výsadkové vojsko zabezpečilo 
padáky a Dakotu na prevedenie minimálneho počtu zoskokov. Pamätám sa, že manžel vtedy zabezpečoval 
zoskoky v Ostrave, Brne, na Slovensku v Poprade, Žiline a v Partizánskom. Koncom roku 1949 a v roku 1950 
boli vo výsadkovom vojsku vykonané prvé čistky. Bývalí parašutisti z Anglicka, ako aj letci dopravného pluku, 
bývalí príslušníci bombardovacej perute z Anglicka, boli z armády poprepúšťaní a mnohí uväznení. V roku 1951 
boli popremiestňovaní späť k útvarom aj dôstojníci, ktorí ako prví v roku 1947 pod vedením inštruktorov 
bývalých parašutistov vycvičených v Anglicku absolvovali preškolovací výsadkový kurz. Tak som sa aj ja 
rozlúčila s parašutizmom, odsťahovali sme sa do Levíc a prežívali zložité obdobie s častým sťahovaním. 

Dva krát mal manžel rozkaz na prepustenie do civilu. Prvý krát, v roku 1958, kedy bola zrušená trnavská 
divízia a druhý krát v roku 1970, za postoj k okupácii 
Československa vojskami varšavskej zmluvy. Podarilo 
sa mu na odvolanie a po návšteve kamarátov na MNO 
kádrové rozkazy zmeniť, bol ustanovený na nižšiu 
funkciu a v roku 1970 bol pre nás najlepší trest 
preloženie do Bratislavy. Tam sme dostali hneď byt, 
synovia mali možnosť študovať a ešte v roku 1975 
manželovi pomohol vtedy námestník ministra nastúpiť 
k novo sa tvoriacemu stavebnému zväzku. V roku 1980 
sme obaja odišli do penzie a v spokojnosti síce s 
vážnymi zdravotnými problémami prežívame 
dôchodok. Do odchodu do penzie som pracovala ako 
fotografka v ČS tlačovej kancelárii.  

Ako účastníčka odboja – partizánka mi bol 
ministerstvom obrany Slovenskej Republiky priznaný charakter 
vojnového veterána. Na výročie ukončenia II. Sv. Vojny v máji 
minulého roku, som bola pozvaná na slávnostné zhromaždenie 
účastníkov odboja na ministerstvo obrany a z rúk ministra obrany 
som prevzala medailu k 60. výročiu ukončenia II. sv. vojny. Zo 
zhromaždenia nás odviezli na Slavín, kde boli verejné oslavy a po 
nich sme sa aj s manželom zúčastnili recepcie ministra obrany 
v hoteli Carlton. Pri príležitosti udeľovania pamätnej medaile 
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vojnového veterána som dostala aj pamätnú medailu k 60. výročiu ukončenia vojny od ministerstva obrany 
Českej Republiky. 

Záverom chcem ako veteránka nielen vekom, ale aj ako veteránka – parašutistka poďakovať za milé 
prijatie do vášho kolektívu, v ktorom ste mali možnosť prežívať radosti a aj úspechy parašutizmu na Slovensku. 
 
                                Vlasta Sigmundová rod. Čejkova 
                        KVV Bratislava 

 
     Športový deň Klubu vojenských výsadkárov Žilina 

 
 Dňa 3. 6. 2006 sa v Kláštore pod Znievom konal 4. ročník v súťažnej streľbe, ktorého organizátorom bol 

KVV Žilina a VÚ 1300 z Martina. Počasie, ktoré  deň predtým, ba ešte aj ráno 3. júna nevyzeralo prajne, sa 
umúdrilo, a približne 60 účastníkov, medzi  ktorými  boli aj  kolegovia z ČR, sa mohlo tešiť z nádhernej prírody, 
uprostred ktorej sa kúsok od Kláštora pod Znievom nachádza sympatická strelnica. 

Po príchode na miesto bolo prvým bodom programu postaviť dobre známy žilinský prenosný kotol na 
guláš, v ktorom sa čoskoro ocitli všetky zložky guláša, vopred pripravené kolegami zo Žiliny. 

Pri nástupe nás zodpovední príslušníci VÚ 1300 Martin poučili, ako sa treba správať na strelnici a 
oboznámili niektorých laikov, ako sa používajú zbrane, ktorými budú strieľať, i ako bude prebiehať súťaž. 

 Strieľali sme z pištole a samopalu. Každý dostal po 3 náboje na vyskúšanie zbraní, a po 10 nábojov na 
súťažné strieľanie. V streľbe z pištole vz. 82 jednotlivci bolo poradie nasledujúce: 1. Vestenický, 2. Švrlo st., 3. 
Neradný. V streľbe zo samopalu vz. 58 v ľahu boli na prvých troch miestach Vestenický, Neradný, Drábik. V 
celkovom hodnotení sa umiestnili na prvých troch miestach Vestenický, Neradný, Drábik, a v družstvách sa  na 
prvom mieste umiestnilo družstvo v zložení Vestenický, Slezák, Kodaj. 

Medzitým sa uvaril vynikajúci guláš, a po ukončení strelieb bol zrušený aj zákaz požívania liehovín. 
Funkcie výčapníka sa ujal Julo Fulier, ktorý spoľahlivo čapoval pivo zo súdka, ktorý pricestoval spolu s nami. 

 Akcia sa teda vydarila - až na jednu maličkosť. Ako správny "mierotvorca" som terč netrafila ani jedinou 
ranou. Napriek tomu som nedostala cenu útechy ako jeden rovnako úspešný odborník na streľbu mužského 
rodu.( Z toho vidieť, ako sa v našom štáte rešpektujú ľudské práva! A dodržiava rovnosť pohlaví a zákaz 
diskriminácie!) Kolega Bučka sa ako jediný rozhodol obhajovať moje práva a pripomenul ktorémusi z 
organizátorov udeľujúcich ceny, prečo som nedostala odmenu, keď som ani ja ani raz terč netrafila. Paľkova 
galantnosť bola odmenená - poslali ho do r...! (Tieto riadky, kolegovia, berte ako vtipkovanie, nie verejné 
vyjadrenie nespokojnosti a pocitu krivdy. Nie som malicherná.) Myslím, že nielen ja som hodnotila akciu ako 
výbornú. Verím, že aj ostatní mali rovnako pekné zážitky - aj vďaka príslušníkom VÚ Martin, ktorí nám ochotne  
a trpezlivo pomáhali pri manipulácii so zbraňami a pri zabezpečovaní priebehu strelieb. Vďaka teda patrí aj im, 
nielen organizátorsky ostrieľaným kolegom z KVV Žilina. 
 

TAŠI KVV BA 
 

Je tomu už 60 rokov 
 

V nadväznosti na vojenský parašutizmus v časoch 2.svet.vojny, ktorý pôsobil ako súčasť Leteckej školy 
na Slovensku pristúpilo sa s myšlienkou vytvoriť zložku športového parašutizmu.  Túto myšlienku ešte 
začiatkom roku 1946 položil vtedajší veliteľ 4. leteckej oblasti na Slovensku a zároveň podpredseda ÚV 
Slovenského národného aeroklubu pplk. let. Július Trnka. Zápalisto lanáril vojenských letcov do aktívnej 
činnosti pomáhať SNA pri školení pilotov, následne i parašutistov.  

Ladislav Vašečka na to spomína: (Žiaľ nie je už medzi nami). „V podobnej 
veci začiatkom roka 1946 Julo Trnka aj mňa oslovil s myšlienkou založenia 
športového parašutizmu v SNA.  Navrhol mi, že si môžem vybrať dvoch 
parašutistických absolventov z bývalej leteckej školy – Padákovej školy a že on 
týchto dvoch prevelí na VLO do Bratislavy, na voľné funkčné miesta. Tiež zvážil, 
že osobne nahovorí a následne aj prevelí na VLO aj nášho bývalého veliteľa 
Padákovej školy – škpt. let. Juraja Meška. Ja za parašutistických inštruktorov som 
si zvolil a nahovoril priateľov Viktora Ilavského a Miša Muziku, ktorí v tom čase 
pôsobili u leteckého útvaru v Poprade“. 

 Pplk. let. Július Trnka dal začiatkom júla škpt. let. Jurajovi Meškovi 
pripraviť parašutistov na ich verejné vystúpenie na leteckom dni v Nitre. 
Organizačne ho pripravila odbočka SNA v Nitre na deň 14. júla 1946. Vedeniu 
odbočky sa podarilo zabezpečiť účasť najkvalitnejších vojenských a civilných 
letcov a pripraviť tak veľkému množstvu divákov vzrušujúce chvíle z leteckých 
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súbojov, skvelé pôžitky z ukážok akrobacie, ktoré previedla v tom čase najlepšia akrobatka ČSR Krajčová 
a šéfpilot Šváb zo Zlína. Na záver programu štartuje dopravné lietadlo JU-34 /W-34/ nazývané aj „Vrana“.  
Lietadlo riadi pilot Jasik. Bolo divné, že lietadlo letí bez dverí. Po nabratí výšky 800 m sa od lietadla oddeľujú za 
sebou 3 body a letia voľným pádom. Po chvíli ticha, kým ich diváci sledovali, bolo počuť „trieskanie„ 
otvárajúcich sa padákov, na ktorých títo traja odvážlivci skákali. Ako prvý skákal Michal Muzika (dostal 
prednosť ako rodák z Nitry) a za ním Viktor Ilavský a Ladislav Vašečka. Toto ich prvé vystúpenie sa vydarilo, 
čo potvrdil aj veľký potlesk divákov a gratulácia od Júliusa Trnku.  Sám Vašečka na to spomína: „Od tohto 
dátumu i keď ešte nie oficiálneho môžeme sa právom hrdiť, že týmto dňom sme položili základ k vzniku 
športového parašutizmu na Slovensku. Tento zoskok bol našim prvým zoskokom bez automatického otvárania 
padáka.  K zoskoku sme použili záchranné padáky „chrbátové“ a „sedacie“. 

 Skákajúci zažili aj ďalšie prekvapenie, 
keď okolo nich sa začínali zhromažďovať 
členovia niektorých odbočiek aeroklubov zo 
Slovenska i Čiech. Dostávali od nich otázky 
o podmienkach a možnostiach založenia si 
parašutistických odborov. Vtedy títo traja ešte 
na tieto otázky nevedeli odpovedať. Vtedy 
ešte ani netušili, že toto ich prvé verejné 
vystúpenie začne hýbať športovým 
parašutizmom na Slovensku. Ďalšie 
propagačné zoskoky uskutočnili na leteckom 
dni na Troch Duboch  (Sliači), pri výročí SNP 
a v septembri na leteckom dni v Trnave. 
V tom období skákali z „Vrany“ ešte všetci 
traja. Neskôr sa musel Michal Muzika s nimi 
rozlúčiť. Otvorila sa mu stará bolesť, ťažká 
choroba, ktorú si priniesol zo zajateckého tábora z Nemecka. Boli to pľúca. Aj keď sa z toho dostal, do výšok už 
nesmel. Preto ďalšie propagačné zoskoky skákali už len v dvojkách a to nielen na Slovensku, ale aj na Morave 
a v Čechách. Skákali zoskoky voľným pádom od 5-40 sek na pilotných chrbtových padákoch, pričom ako 
záložné im slúžili padáky lonové, alebo pilotné sedacie.  Skákali ich z Fi-156 Štorch, z JU-52 Junkers a nakoniec 
DC-3 Dakota. 

Už po prvých úspešných propagačných zoskokoch sa v odbočke SNA v Bratislave začalo uvažovať 
o založení parašutistického odboru. Vašečka dostal za úlohu pripraviť pre tento účel návrh výcvikových smerníc.  
Pre ich text čerpal jednak z vlastných skúseností, ale aj zo zahraničných , k čomu mu slúžili napr. smernice 
Francúzskych parašutistov. Pred založením para odboru prekonzultoval tento návrh so zainteresovanými 
funkcionármi SNA ako i leteckým odborom Povereníctva dopravy. Odbor viedol Ing. Jarúnek a ten mu prisľúbil 
pri jeho zakladaní všestrannú pomoc a to nielen materiálom, ale aj v legislatíve, ktorá bola pre začiatok veľmi 
potrebná. Ďalšia pomoc bola prisľúbená od ÚV SNA, od pplk. let. Júliusa Trnku, ale hlavne od profesora Ing. 
Gondu, ktorý v tom čase robil predsedu SNA.  

V príprave zakladania odboru sa musel Vašečka spoliehať najviac na letcov, ktorí pritom veľmi ochotne 
podávali pomocnú ruku. Mnohí z nich sa už hlásili aj do výcviku, ktorý o rok neskôr aj absolvovali. Pomocnú 
ruku podali aj esá leteckého športu Rudolf Slamka a Štefan Pleško. Pomoc prisľúbil aj vedúci oddelenia 
leteckých odborností Ján Gerthofer a pilot DC-3 Jozef Jakab. K spolupráci sa hlásili aj ďalší ako Ján Masáre, 
Ivan Mičík, Milan Lipa, Alojz Zábrodský a ďalší. Mimoriadnu podporu poskytol aj Dr. Ing. Trávniček, ktorý bol 
veľkým leteckým fanúšikom  a zároveň motorovým pilotom. Jeho si aj v prípravnom výbore zvolili za predsedu 
parašutistického odboru. Viktor Ilavský bol ustanovený za inštruktora výcviku a Ladislav Vašečka za 
podpredsedu, z funkcie hlavného inštruktora. Bolo len na škodu, že škpt.  let. Juraj Meško v tom období 
odmietol prijať funkciu v prípravnom výbore. No neskôr a to v roku 1947 sa k výcviku športových parašutistov 
pochvalne vyjadril. V tom roku mu bol udelený pamätný odznak s titulom Čestný predseda para odboru SNA 
a to za zásluhy, ktoré mal pri začiatkoch športového parašutistického výcviku na Slovensku. 

Ak sa teda vrátime na začiatok, kto vlastne prispel k založeniu prvého para odboru pri SNA ? Boli to 
hlavne letci – piloti a ďalší sympatizanti letectva a parašutizmu, ktorí stáli pri jeho kolíske na Slovensku a ktorý  
vlastne rok sa ráta, ako začiatok športového parašutizmu na Slovensku. K tejto téme sa vrátime v seriáli 
o Slovenskom parašutizme v roku 2007. 
 
                                                                                                          Emil Tencer 

KVV Banská Bystrica 
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   9. stretnutie výsadkových veteránov 71. výsadkového praporu v Starých Splavoch         
     v dňoch 9.-11.6.2006 

      
         Na našej výročnej schôdzi vo februári 2006 sme sa s manželkou od 
kolegov z Čiech dozvedeli, že KVV Česká Lípa už niekoľko krát 
organizovala v Starých Splavoch stretnutie výsadkových veteránov. 
Organizátormi sú pod patronátom plk. v. v. Františka Mansfelda, 
manželia Plesarovi. Koncom apríla mi telefonoval pplk. Res, s ktorým 
som sa minulý rok stretol po tridsiatich rokoch v Prostějove a odovzdal 
mi pozdrav od plk. Mansfelda. Povedal, že v dňoch 09. – 11. 2006 bude 
v Starých Splavoch stretnutie výsadkových veteránov, a že by bol veľmi 
rád, keby sme sa tam 
mohli po viac ako 50. 
rokoch stretnúť. So 
stretnutím som 

súhlasil 
s podmienkou, že ma 
tam Res odvezie 
autom. Aj on s tým 
súhlasil. A tak 
Mansfeld zabezpečil, 

že manželia Plesarovi nám poslali pozvánky. Keď sme to 
preberali na rodinnom stretnutí, môj syn nám navrhol, že nás 
tam oboch s manželkou odvezie, a že pri tejto príležitosti 
navštívime známych v Liberci, kde sme dva roky bývali, 
pozrieme si Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskom, ako aj 
Hradčany, kde sme sa s manželkou zoznámili a prežili najkrajšie časy našej mladosti. S týmto rozhodnutím som 
telefonicky zoznámil Resa a písomne Mansfelda, čo mi obaja schválili ako lepší variant. Mansfelda som 
poprosil, aby ma u Plesarových ospravedlnil a zabezpečil nám stravovanie len na 10. 06.   

Zahájenie stretnutia 

     09. 06. sme o šiestej ráno vyrazili na dlhú cestu. Do Starých 
Splavov sme došli okolo obeda. Pani Plesarová nás srdečne 
privítala a zaviedla do chatky, kde už bol pplk. Res 
s priateľkou. Dozvedeli sme sa, že plk. Mansfeld má dôjsť až 
okolo štvrtej, a tak sme spoločne v družnej zábave čakali kedy 
sa objaví. Keď sme sa ho ani do pol piatej nedočkali, odišli 
sme s manželkou do Liberca. Cestou sme sa zastavili 
v Hradčanoch, prešli po opustenom letisku, po betónovej 
rozjazdenej dráhe a popri zbúranom tábore padákovej školy, 
pozreli si dom, v ktorom som ako slobodný poručík býval, 
a kde ma budúca manželka o víkendoch navštevovala. Potom 
sme pokračovali okolo zdevastovaného sídliska, kde bývali 
ruskí letci od roku 1970 počas okupácie ČSSR. Prešli sme 

Stráž pod Ralskom a zastavili sme sa v Hamroch, kde sme v roku 1951 skoro pol roka bývali. Po viac ako 
päťdesiatich rokoch sme išli cez Ještěd po ceste, po ktorej som chodil na motorke do Liberca, kde sme 
s manželkou po svadbe skoro dva roky bývali. So známymi 
sme dlho do noci spomínali na čas strávený v Liberci a na 
všetky naše spoločné stretnutia.  

V sobotu, 10. 06., dobre vyspatí sme odišli do Starých 
Splavov. Tam nás už očakával plk. Mansfeld a jeho manželka. 
Na recepcii sme si vyzdvihli stravné lístky a visačky 
s menovkami, ako aj spomienkový odznak na magnetickej 
fólii. Do oficiálneho zahájenia sme sa ešte s Mansfeldovými 
a Resovými stihli naraňajkovať.    

Oficiálne nás všetkých privítal kolega Plesar 
s manželkou a krátky príhovor predniesol plk. Mansfeld. 
Poďakoval kolegovi Plesarovi, za veľmi dobrú organizáciu, za 
pripravené ubytovanie a stravovanie. Plesar bol príslušníkom 
2. výsadkovej roty. Tej po absolvovaní preškoľovacieho kurzu 
až do nástupu do kurzu veliteľov práporov velil v tej dobe ešte 
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por. Mansfeld. V príhovore spomínal najmä na vznik a začiatky výsadkového vojska pod velením generála 
Palečka. Spomenul pplk. Krzáka, kpt. Maděru a našich prvých inštruktorov v preškoľovacom kurze v roku 1947 
v Stráži pod Ralskom, kpt. Černotu, npor. Vavrdu, npor. Pešána, pplk. Taláška, ako aj všetkých poručíkov, 
rotmajstrov a ďalejslúžiacich poddôstojníkov -účastníkov preškoľovacieho kurzu. Zaspomínal na dobu, kedy sa 
výsadkové vojsko rozrástlo na brigádu, na jeho premiestnenie do Prešova a okolitých posádok, a na posledné 
rozmiestnenie výsadkovej brigády v Prostějove. Potom zástupcovia českých KVV a zástupca KVV zo Žiliny 

predniesli pozdravy všetkým účastníkom stretnutia a gratulácie 
s odovzdaním upomienkových darčekov k osemdesiatim narodeninám plk. 
Mansfelda. Ako posledný som za našu bratislavskú KVV pozdravil 
prítomných aj ja s manželkou. Zdôraznil som, že ani ja ani manželka nie 
sme a ani sme neboli príslušníkmi 71. výsadkového práporu. Ako 
inštruktor padákovej školy v Hradčanoch som však všetkých príslušníkov 
práporu – vojakov z povolania i vojakov základnej služby – vysadzoval 
z dakoty na letisko až do roku 1950. Neskôr keď sa začala stavať 
v Hradčanoch betónová rozjazdová dráha vysadzoval som vojakov  na 
doskokovú plochu v Kuřivodoch. Krátky čas sa tam skákalo aj z upútaného 
balóna. Manželku som predstavil ako účastníčku odboja na 
Českomoravskej vysočine, ktorá spolupracovala so skupinou parašutistov 
z Anglicka „Calcium“ a ako účastníčku prvého preškoľovacieho kurzu žien 
v roku 1948.  Pripomenul som príslušníkom 71. výsadkového práporu, 
ktorí slúžili v rokoch 1950 a 1951 v Zákupoch, že som ich preháňal na 
lyžiarskom kurze na Smrekovici a na Javorníkoch.  

 Oficiálna časť stretnutia bola zakončená výsadkárskou hymnou, 
ktorej text sme dostali na každý stôl. Po jej dospievaní som účastníkom 
pripomenul, že túto pieseň, melódiu aj text, napísal  por. Jaroslav Mladý, 

ktorý bol so mnou a plk. Mansfeldom v prvom preškoľovacom kurze v roku 1947. Ukázal som posledné číslo 
našich Červených baretov, v ktorom je aj môj príspevok k výsadkárskej hymne a jej autorovi. Časopis doobeda 
koloval po stoloch, ale nakoniec zmizol a viac som ho nevidel. Našťastie mi po návrate zo stretnutia mohol 
Paľko Franik ešte jeden výtlačok predať. Pred obedom ešte vystúpil s príhovorom člen KVV z Brno a zábavnou 
formou si zaspomínal na začiatky 71. práporu a na mnohé veselé príhody. Po obede sme s Mansfeldovými 
a Resovými obsadili stôl na terase a pokračovali v spomienkach na čas prežitý v Stráži pod Ralskom, v 
Zákupoch a hlavne na letisku v Hradčanoch.  V sprievode svojej dcéry si na chvíľu prišiel k nášmu stolu sadnúť 
plk. v. v. Miroslav Pelc, ktorý bol tiež jeden z prvých účastníkov preškoľovacieho kurzu. Jeho zdravotný stav mu 
však nedovolil zdržiavať sa na terase a dcéra s manželom ho skoro museli z terasy odviesť. Až do večera sa pri 
našom stole vystriedali mnohí účastníci stretnutia, aby sa zapojili do spomínania nás, najstarších príslušníkov 
výsadkového vojska. Manželke sa prihovoril pplk. v. v. 
Vladimír Gallát, ktorý je manželom jej sesternice. Od roku 
1947 sa však nevideli.  

Veteráni Mansfeld, Sigmund a Res 

        Po večeri, keď sme spolu ešte dve hodiny posedeli, sme 
sa začali lúčiť.  Keď nás syn chcel vyfotografovať pri veľkom 
znaku tohto stretnutia, hneď  sa okolo zbehli desiatky 
prítomných s fotoaparátmi a chceli mať tiež fotografiu 
najstarších príslušníkov výsadkového vojska. Dlho trvalo kým 
sa nám podarilo odísť. Do Liberca sme prišli neskoro večer 
a znovu sme dlho do noci besedovali. V nedeľu 11. 06. ráno 
sme vyrazili na spiatočnú cestu. Syn sa chcel zastaviť v Seči, 
kde bol ako trinásťročný v roku 1968 v medzinárodnom 
pionierskom tábore, a kde pri príležitosti päťdesiateho výročia 
vzniku ČSR mal na oslave krátky príhovor v mene všetkých pionierov a zasadil 
lipu. Bol zvedavý či lipa ešte existuje a ako vyrástla. Museli sme sa pri nej všetci 
vyfotografovať. Dnes je z nej krásny vyše desať metrov vysoký strom.  Pri hľadaní lipy nám jedna z miestnych 
zamestnankýň tábora povedala, že vo vilke, kde sa manželka počas vojny stretávala so svojim partizánskym 
veliteľom Ing. Syrovátkom, trávia dovolenku jeho vnučky a pravnučky. Aj keď sme sa s nimi nikdy predtým 
nestretli, veľmi milo nás prijali a spoločne sme spomínali na ich otca, deda a pradeda. Zo Seče sme sa ešte 
zastavili na obed v Hlinsku v rodisku manželky a okolo 19. hodiny sme šťastne dorazili do Bratislavy.  

Predsednícky stôl 

Na cestu do Starých Splavov, na stretnutie výsadkových veteránov, na stretnutie so známymi  v Liberci 
a v Seči budeme ešte dlho radi spomínať. Bolo to asi naše posledné stretnutie v miestach našej mladosti.  

                                                                       Manželia Sigmundovi 
                                                                        KVV Bratislava 
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Drobné správy                                          
      

◙   Na leteckom dni v Boľkovciach vytvoril člen LŠC Lučenec Karol Adamčík slovenský rekord v počte   
     zoskokov "zaknihovaním" svojho zoskoku č. 10. 000 
◙   Letecký deň na letisku v Slávnici, ktorý sa opakuje v 2 ročných cykloch bude tento rok poslednú nedeľu v   
     auguste   t.j. 27.8. Dňa 2 júla si tu "zaknihoval" zoskoky z L-60 (OM-LKO) ale i L-410 (OM-ODQ) predseda   
     O KVV BA V.Gajdoš. Krídlo Mars -291, výška 1200m, lano - vysadzovači M.Gašpar, M.Karnas. 
◙   Nadácia Štefana Baniča so sídlom v USA už udelila minimálne 24 medailí. V O KVV BA bolo už   
      vyznamenaných 7 členov - kolegovia Tuček, Janáček, A.Georgievský, Franík, Nemček, Kiš, Vrábel. 
◙   Záletu s vládnym špeciálom TU 154 M sa 27.6.v okolí Bratislavy zúčastnili členovia Mehešovi, Franík. Zálet  
      zorganizoval J.Matúška 
◙   V poslednom období naše rady rozšírili noví členovia: Alexander, Michailov, Meier, Obulaný,  
      Sigmundová, Horniak,... vítame ich medzi nami.  
◙   Zo smutných správ - v júni zomrel dlhoročný člen O KVV Prešov Laco Platko, česť jeho pamiatke. 
◙   Nadácia Š. Baniča(ďalej len nadácia) udeľuje podľa kritérií udeľovania medailu Š. Baniča   
      (bronzovú až zlatú). Z kritérií: podľa stupňov nájdeme napr.: 15-35 ročná aktívna činnosť     
      v parašutizme, propagácia parašutizmu a nadácie, organizovanie parašutistických podujatí, výskum    
      padákovej techniky, propagácia v časopisoch, atď. Okrem športovcov, pilotov, inštruktorov,       
      prevádzkovateľov doskokovej plochy atď. môže nadácia udeliť medaile i veľmi významným osobám    
     akéhokoľvek štátu, priamym účastníkom disciplín na Memoriáli Štefana Baniča  ale i finančným   
      podporovateľom Nadácie. K 1.5.2005 na návrh KVV bolo nadáciou udelených 21 medailí týmto    
      jednotlivcom a kolektívom: J. Tuček, Š.Janáček, A. Georgievský, P. Franík, P.Švrlo st., Obecný úrad  
      Smolenice, E.Vestenický, V.Zámečník, E. Tencer, M.Pecko, I.Majoroš, G.Markovič, K.Pella, Š.Rychtarčík,     
      I.Hořejší, K.Malinovský, F.Podracký, P.Gabáni, J.Mareš, I. Nemček, M.Černák. 
◙   Podľa slov expredsedu  L.Hrehu, príde zoskok zo 4 miestnej Cessny v Kanade – letenka a zapožičanie  
      zabaleného krídla,  cca na 50 kanadských dolárov, čo je podľa kurzu 1.300 až 1.400 Sk. 
◙   Vo februári 2006 zomrel v Myjave mjr. v zál. Štefan PAKAN - člen londýnskej sekcie "D", vyradený zo    
      širšieho výberu MANGANESE pre úraz na ruke pri výcviku. 
◙   Požiadala nás pani Mária Mikušová, manželka zosnuléhoo plk. v. v. Vendelína Mikuša, aby sme v jej mene   
      poďakovali všetkým  členom KVV Bratislava a Žilina, ktorí sa zúčastnili pohrebu jej manžela, za veniec, ako   
      i kvetiny a pomohli jej aspoň z časti tlmiť ťažký žiaľ.                                    
◙   Odhalenia pomníka Štefanovi Baničovi v Smoleniciach dňa 9.6.2006 sa zúčastnilo 28 našich členov. I touto  
      cestou im vyslovujeme za ich účasť poďakovanie.  
◙    Touto cestou chceme sa poďakovať KVV Zlín za príspevok vo výške 2.000.- Čk  na pomník Štefana Baniča.  
      Ďalej I. Nemčekovi za príspevok 400.- Sk, Dr. Gustávovi Vodovi 500.- Sk, Jozefovi Gargulákovi 1.000.- Sk.   
      Sú to stále dobré správy. 
◙   Obraciame sa stále na všetkých našich členov, ktorí ešte neprispeli na bustu Š. Baniča, že tak môžu urobiť na   
      číslo účtu 1746841054/0200 VÚB Bratislava, alebo na adresu hospodára Pavel Franík, Kudlákova 1. 841 01  
      Bratislava, aby sme mohli do konca roku uzavrieť túto položku. 
◙   Dňa  15..6.2006 sa zúčastnili naši členovia J. Poláček a P. Franík zasadnutia výboru KVV Praha. Pri tejto  
      príležitosti tlmočil pozdrav prítomným členom  a kladne sa vyjadril o spolupráci medzi KVV Bratislava    
      a Praha. Zároveň informoval o aktivitách, ktoré bratislavský klub plánuje v roku 2006. Juraj Poláček  
      odovzdal pražskému klubu CD s fotografiami odhalenia pomníka Štefanovi Baničovi. Dňa 18.6. 2006 sa  
      zúčastnili pietnych aktov v Resslovej a Technickej ulici. 
 
    Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde asi : 1.10.2006 

  

 
Kontaktná adresa:   Pavel Franík         Juraj Poláček 
                                Kudlákova 1                                    Úradnícka 12    
                                841 01  Bratislava                           831 03 Bratislava      
          Tel. /Fax: 02/ 6436 2349       Tel./mob.:02/44642911, 0903 253636 
             E-mail: jpm@jpm.sk 

       jpm1@stonline.sk      
                  spravodaj Č. barety -www.jpm.sk  

  

 Červené barety 18 

mailto:jpm1@stonline.sk

	Pomník  vynálezcovi  padáka je skutočnosťou.

