
Červené 
barety

Spravodaj Klubu vojenSKých výSadKárov q oblaStný výbor bratiSlava 
Ročník VII. Číslo 1. 26.1.2007

Súmrak veteránskeho skákania
Od doby, kedy som sa stal členom O KVV BA, sa  toho  
v parašutistickom športe dosť zmenilo. V krátkom zamys-
lení sa pokúsim reagovať na tieto zmeny, ktoré priniesli 
pokles počtu skákajúcich veteránov v BA. 

    Problémy sa týkajú i ďalších 
klubov KVV SR.  Príčin je hneď 
niekoľko. Za vrcholný rok by 
som označil rok 2002, kedy 
došlo 9.6. na leteckom dni 
SIAD v Bratislave k ustano-
veniu základného veterán-
skeho rekordu SR, kedy sa po 
nálete troch AN-2 ocitlo vo 
vzduchu naraz 32 parašutistov  
s priemerným vekom viac ako 
60 rokov na padákoch OVP 
– 68. Publicita tohto rekordu 
sa prejavila v náraste členskej 
základni KVV SR. Negatívom 
bolo, že neboli dodržané 
ústne sľuby najvyšších 
slovenských štátnych 
predstaviteľov, ohľadne uhra- 
denia prevádzky lietadiel. Nas-
ledovalo usporiadanie dvoch 
otvorených Majstrovstiev Slo- 
venska veteránov (2003 Slávni-
ca, 2005 Boľkovce), ktoré už 
signalizovali niektoré prob-
lémy – dosluhujúca životnosť 

padákov a počet padákov OVP 
68 v SNA SR ako i skutočnosť, 
že osteroporóza, prinášajúca 
zlomeniny kostí v staršom 
veku, sa nevyhýba ani mužom. 
K prínosom pre veteránske 
skákanie rozhodne nemôžeme 

započítať (pri rýchlosti výmen 
ministrov obrany SR) ani pod-
písanú dohodu o spolupráci 
medzi MO SR a KVV SR a jej 
prípadné pokusy o vylepšenie 
a aktualizáciu. Paradoxne, ne- 
gatívne sa na parašutizme  pod- 
písal i vstup Slovenska do EÚ 
1.5.2004. Vstup  priniesol so 
sebou i nutnosť prijať niek-
toré európske zákony. Konkré-
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 Mnohí príslušníci, najmä 
čs. západných jednotiek boli 
však už od začiatku budovania 
výsadkových jednotiek tŕňom v 
oku KSČ, a po prevzatí moci vo 

februári 1948 bolo len otázkou 
času, kedy sa s touto skupinou 
vyrovná v rámci čistiek v ar-
máde, či represívnych opatrení 
sa s ňou rozíde. Trvalo to až 

do roku 1955, kedy v armáde  
z týchto príslušníkov zostalo len 
nepatrné množstvo. Vybrané 
osoby, najmä zo západného 
odboja sa stávali za vojenský 
nespoľahlivé. U mnohých to 
neskončilo len vyhodením  
z armády, ale mnohí sa ocitli vo 
väzniciach, alebo známom pra-
covnom tábore Mírov. Dnes sa 
hovorí, že bývalý režim počas 
svojho trvania vyhnal z armády, 
ako politický nespoľahlivých 
vyše 10.000 profesionálnych 

Milí priatelia
 Máme zase rok za nami  
a ako všade, patrí sa urobiť akú-
si rekapituláciu našej činnosti  
v roku 2006.
 Do uplynulého roku sme 
my, z KVV Bratislava, vstu-
povali s jedinou, o to väčšou 
prioritou. Realizáciou osadenia 
busty smolenickému rodákovi, 
vynálezcovi padáka, Štefanovi 
Baničovi. Táto myšlienka má 
už starší dátum, no rôzne okol-
nosti, ako financie, alebo nájde-
nie vhodného umelca, ktorý 
by dielo stvárnil do patričnej 
podoby a iné skutočnosti, sa 
prejavili ako problém a tým sa 
nám táto snaha posunula až do 
roku 2006. Jozef Tuček, Viktor 
Timura, ale aj množstvo ďalších 
aktívnych ľudí dotiahli túto 
našu akciu do zdarného kon-
ca a nebojíme sa povedať, že 
úspešného. Pretože aj samotný 
akt odhalenia v Smoleniciach 
vyšiel nádherne. Nechcem sa 
tu rozpisovať o podrobnos-
tiach, tie popisujú tri články 
uverejnené v našom spravodaji, 
ale chcem sa ešte raz poďakovať 
v mene Výboru KVV Bratislava 
všetkým, čo sa o túto úspešnú 
akciu zaslúžili.
 Keďže sme výsadkári a pa- 
rašutisti, jednou z našich ďal- 
ších priorít sú zoskoky. Aj keď 
sú z roka na rok drahšie, naši 
členovia skáču. A čo je obzvlášť 
úctihodné, že nie sme dvadsať-
tridsiatnici, ale prevažne šesťde-
siatnici. Našu česť zachraňovali 
toto roku najmä náš predseda, 
Vlado Gajdoš, potom Milan 
Feješ, Paľo Franík, a iní. Tohto 
roku nám pribudlo do zápisu 
282 zoskokov, čím sa číslo, ktoré 
vyjadruje počet zoskokov našich 
členov ustálilo koncom roka na 
výške 44 465. Samozrejme toto 

Pokračovanie na str. 2

      -  od Paľa Franíka, 15. pokračovanie 
V tomto roku oslávime 60. výročie vzniku výsad-
kového vojska v Československu. Na jeho vzniku sa 
podieľali mnohí príslušníci čs. západných jedno-
tiek, príslušníci 2 čs. paradesantnej brigády, ako 
i príslušníci výsadkového vojska Československej 
ľudovej armády, ktorí ešte i dnes aktívne pôsobia  
v našich Kluboch vojenských výsadkárov.

Pokračovanie na str. 5Pokračovanie na str. 3



2 Číslo 1. Ročník VII.

tne išlo o nutnosť každoročne 
zaplatiť (podobne ako napr.  
u áut) základnú poistku na pre-
vádzku lietadla, ktorá  pri AN-2 
dosiahla niekoľko sto tisíc Sk.  
Na úrazy v parašutizme reago-
val SNA, ktorý k 1.6.2004 no-
velizoval predpisy upravujúce 
parašutistickú činnosť na Slo-
vensku V-PARA–1, a V-PARA-2. 
Prakticky sa pre veteránov nad 
60 rokov sprísnila zdravotná 
prehliadka  a veteráni sa môžu 
rozhodnúť medzi kategóriou 
základný parašutistický výcvik 
(ZV) alebo športový parašu-
tistický výcvik (ŠV) - s nutnou 
platnou parašutistickou licen- 
ciou. Kritéria kategórií sú dos- 
tupné na stránkach SNA -  
www.skydiver.sk a myslím si, 
že sú jednoznačné. V pozadí 
všetkých týchto problémov je 
finančná náročnosť veterán-
skeho skákania, pre väčšinu 
veteránov prichádza do budúc-
nosti do úvahy hlavne ZV,  
ktorému sa budem v ďalších ri-
adkoch venovať. Ku kladom by 
som započítal, že sa výška zos-

kokov pri ZV zvýšila zo 600 m 
na 700 až 800 m a skákať na 
krídlach môžu všetci veteráni 
od 45 do 115 kg.
 Čo teda čaká veterána, 
pokiaľ si chce ročne pár krát na 
Slovensku skočiť? (Nebudem sa 
venovať úlohám KVV SR a ob- 
lastných klubov a ceny berte 
tiež ako orientačné.)
 
1) preškoliť sa na typ krídlo 
– padáky OVP 68 – 76A na 
Slovensku dosluhujú, OS SR 
zatiaľ neuvolnia padáky OVP –
68(80) a až sa zavedie v OS SR 
kolónka príjem za odpredaný 
nadbytočný materiál, nebude 
na Slovensku už guľaté padáky 
komu predať a z mladých 
adeptov ich nikto nebude 
vedieť (bezpečne) zabaliť. 
Nie zanedbateľný je i prvok 
bezpečnosti – pri krídlach sa 
dá skákať do vyššej sily vetra, 
pri zoskoku z výšky 1200 m 
je i viac „pracovného“ času. 
Preškolenie na krídlo v SNA 
spojené s 1 zoskokom stojí asi 
3.500 Sk, neskôr môže veterán 
pokračovať v zoskokoch ZV (na 

lano) z výšky 1.200 m podľa 
typu lietadla a počtu skáka-
júcich. Za zabalenie a letenku 
zaplatí od 1.000 do 1.400 Sk, 
cena ďalej záleží od členstva  
v aeroklube, za ktoré má nárok 
na zľavu pri zapožičaní za-
baleného padáku a letenku. 
Hrubý finančný prepočet je 
– za každý meter výšky za-
platí asi 1 Sk. Pokiaľ chce 
pokračovať ďalej v ŠV, môže 
pokračovať podľa  V-PARA-2, 
alebo ísť cestou „rýchlovýcviku 
AFF“ za cca 35.000 Sk hneď z 
výšky 4.000 m i s 2 inštruktormi 
a kameramanom s cca 9 zos-
kokmi, alebo sa uspokojí s IAFF 
„skokom“ za cca 4.000 Sk.  
2) včas získavať informácie  
o akciách KVV SR spojených so 
skákaním -  ročne KVV na Slo-
vensku usporiadajú 2-3 akcie  
s možnosťou skákania. Počet 
akcií sa ale neustále zmenšuje. 
Včas známy termín a jedno-
značné propozície umožnia 
veteránovi pripraviť sa na zos-
kok (lekárska prehliadka, z čoho 
a za koľko sa bude skákať, ako 
a s kým sa na letisko dopraví). 

Organizátor zároveň môže za-
bezpečiť (požičať a zabaliť asi 
10 voľných krídiel zo sloven-
ských aeroklubov) dostatočný 
počet padákov podľa počtu 
prihlásených záujemcov, môže 
doplniť napr. lietadlo ďalšími 
športovcami.
3) byť v osobnom, telefonick-
om, e-mailovom kontakte so 
skákajúcimi veteránmi – odpad-
nú zbytočné telefonické upres- 
ňovania, pri organizovanej sku-
pinke klesnú i náklady spojené 
s dopravou na letisko. 
4) hľadať sponzorov – spon-
zorský dar pomôže znížiť cenu 
za zoskok (letenka, požičanie  
a zabalenie padáku). Pre prí-
pad zoskokov v ČR je nutná 
naviac poistka  pre ČR a lega-
lizácia zdravotného potvrdenia 
(uznanie platnosti zdrav. pre-
hliadky pre ČR – urobí lekár na 
letisku v ČR po spoplatnení).

 Na budúce možnosti vy-
plývajúce alebo nevyplývajúce 
z dohody medzi KVV SR a MO 
SR...   Vladimír GAJDOŠ

predseda  KVV BA

dôstojníkov a práporčíkov. A ne- 
boli to len bojovníci zo zá-
padného frontu, ale i nemálo 
účastníkov SNP. Medzi nimi boli 
aj tí, čo po roku 1968 nesúhlasili 
s okupáciou Československa, 
alebo z ich príbuzných emi-
grovali na západ.
 Žiaľ mnohí z tých, čo stáli 
pri zrode výsadkových jedno-
tiek Československej armády, 
nie sú už medzi nami. Venu-
jme im tichú spomienku! Tím, 
ktorí ešte žijú vzdajme hold  
a poďakujme sa za prácu vo vo-
jenskej činnosti, ktorá nás spája 
už dlhé roky.  
      
Genmjr. Ing. Ján Repaský

 Narodil sa v Pavľanoch pri 
Spišskej Novej Vsi v rodine 
maloroľníka. Umrel 18.9.1998 
po zákernej chorobe. Základ-
nú školu vychodil v Spišskom 
Podhradí. Svoj ďalší osud spája 
s armádou. Vojenskú kariéru 
začína ako Žižkovák. Po štúdiu 
na gymnáziu Jána Žižku z Troc-
nova sa stáva žiakom vojen-
ského učilišťa v Lipníku nad 
Bečvou. Po jeho absolvovaní 
sa stáva vojakom z povolania. 
Svoju vojenskú službu začína  
u výsadkového vojska, ktoré 
svojou náročnosťou a tvrdosťou 
výcviku formuje jeho zmýšľanie 
a postoje v ďalšom vojenskom 
živote. Absolvoval vojenskú aka- 
démiu A. Zápotockého v Brne. 
Nastupuje do funkcie veliteľa 
13. prieskumného práporu v Le- 
viciach. No po krátkom čase 
začína pracovať ako spravo-
dajský dôstojník na Východ-
nom vojenskom okruhu. Tuná 
prechádza ďalšími funkciami 
a svoju vojenskú kariéru končí 
ako zástupca náčelníka spra-
vodajského oddelenia VVO. 
Vzhľadom k svojim posto-
jom a názorom, ktoré zaují-
mal k rôznym otázkam vývoja 
spoločnosti a armády, po dosia-

hnutí dôchodkového veku mu-
sel odísť do zálohy. Nebolo mu 
umožnené využiť jeho skúsen-
ostí pri formovaní vojsk Domo-
brany, pri civilnej kontrole ar-
mády , ale hlavne pri budovaní 
novej Armády SR, v armáde,  
v ktorej strávil takmer 50 rokov. 
Napriek všetkému na armádu 
nezanevrel.
 V roku 1992 bol ako poslanec 
Federálneho zhromaždenia zvo- 
lený za predsedu Branno-bez- 
pečnostného výboru Snemovne 
ľudu FZ ČSFR. Podieľal sa na 
prijatí zákona o pokojnom roz-
delení republiky. Od začiatku sa 
podieľal na výstavbe slovenskej 
armády. Zastával názor, že Slo-
vensko sa môže ubrániť, len ako 
slobodná demokratická krajina. 
Vracia sa ešte k armáde, ako ve-
dúci úradu MO SR. Napĺňa svo-
je predstavy o armáde. Naráža 
však na rôzne názory a spory 
o jej smerovaní. Znalci pomerov 
na ministerstve ho označovali 
za tvorivého ducha minister-
stva. Aj ako príslušník bývalej 
socialistickej armády si zacho-
val schopnosť nezaujato myslieť 
o výstavbe armády, o obrane 
štátu, o národných záujmoch. 
Myšlienku zmierenia pretavil  

v pamätník, ktorý dnes stojí na 
nádvorí Ministerstva obrany 
SR, ktorý pripomína, kto leží 
v zemine schránok s názvom 
bojísk, kde naši vojaci bojo-
vali a kde položili svoje životy, 
za našu slobodu, alebo iných 
národov. Je to miesto poklony 
mŕtvym, aby si živí podali ruky.  
Starostlivosť o hroby sloven-
ských vojakov v zahraničí bola 
jeho srdcovou záležitosťou. Bol 
spoluzakladateľom slovenskej 
štátnosti, armády SR, ducho-
vnej služby v armáde. Organi-
zoval púte slovenských vojakov 
s príslušníkmi iných armád do 
Lúrd, Czenstochovej, Levoče  
a ďalších miest.
 Bol autorom mnohých člán-
kov a úvah. Písal odborné názo- 
ry na domobranu, viedol disku-
sie o smerovaní armády. Získa-
val rešpekt u zahraničných od-
borníkov, ktorí oceňovali jeho 
vojensko-politické schopnosti, 
netradičné pre bývalého vojaka 
tejto časti sveta.
 Za svoju prácu bol preziden-
tom SR povýšený v zálohe do 
hodnosti generálmajora. Získal 
mnohé vojenské i civilne vyz-
namenania. Napr. bol vyzna-
menaný Medailou Za službu 
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vlasti, Za zásluhy o obranu, Za 
upevňovanie bratstva v zbrani, 
Rádom červenej hviezdy, Pamät-
nou medailou Ministra obrany 
I. triedy. Bol mu tiež zapožičaný 
Kríž M.R. Štefánika I. triedy. 
Za celoživotné dielo a osobný 
prínos v rozvoji vojenského  
a športového parašutizmu, ako 
aj zviditeľňovania osoby Štefana 
Baniča, tvorcu padáka, doma i  
v zahraničí a najmä za budovanie 
armády bol vyznamenaný Zla-
tou medailou Štefana Baniča.
 Počas vojenskej služby získal 
triednosť vodiča, strelca a inštruk- 
tora výsadkára. Absolvoval mno- 
hé odborné kurzy, napr. Vyšší 
akademický kurz a pod. Bol jed- 
ným z významných priekopníkov 
špeciálnych prieskumných vý-
sadkových jednotiek bývalej 
federálnej armády a ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky. 
Ovládal anglický, nemecký  
a ruský jazyk.
 Generálmajor v. v. J. Repaský  
každoročne navštevoval svoj 
rodný Spiš, aby si uctil obete 
“Malej vojny”. Rád sa stretával  
s výsadkármi a športovými para-
šutistami, ktorí slúžili v jeho 
jednotke. Pre nich bol za svojho 
života legendou... Jeho skon vo 
veku 61 rokov bol predčasný  
a armáde veľmi chýbal. Nad 
jeho rakvou zahalenou do slo-
venskej zástavy a otvoreným 
hrobom v deň jeho pohrebu 
nízko preleteli stíhačky a do blíz-
kosti hrobu na cintorín zoskočili 
výsadkári. Pluk čestnej stráže  
v hurbanovských modrých uni-
formách z roku 1848 na čele  
s jeho portrétom potom pocho-
doval stredom mesta Trenčín. 
Bola to dôstojná rozlúčka s tým-
to výsadkárom.
                
Genmjr v. v. 
Ing. Anton Petrák

     
Narodil sa 14.4.1912 vo Viedni  
v rodine pochádzajúcej z Mora-

vy. Prvé roky svojho života prežil 
vo Viedni. Po vzniku ČSR sa  
s rodičmi presťahoval na Slo-
vensko. Meštiansku školu ab-
solvoval v Hlohovci a v Trnave. 
V roku 1928 začal študovať na 
Obchodnej akadémii v Nitre. Po 
maturite krátko pracoval na Min-

isterstve spravodlivosti v Prahe.
 Na vojenskú základnú služ-bu 
nastúpil v októbri 1932 v Břeclavi. 
Absolvoval jednoročnú ŠDPZ 
v Brne a po nej dvojročnú Vo-
jenskú akadémiu v Hraniciach 
na Morave (v roku 1933 – 1935 
spoločne napr. s neskorším       
“železným” kpt. Jánom Stane-
kom).  Po jej ukončení ako po- 
ručík pechoty nastúpil do Bra-
tislavy, kde vykonával rôzne 
veliteľské funkcie (veliteľ čaty, 
veliteľ roty).
 Vo februári 1940 ušiel cez 
Budapešť do Bejrutu, odkiaľ sa 
prepravil loďou do Francúzska. 
15.5.1940 nastúpil do vojen-
ských orgánov v Agde a bol 
menovaný za veliteľa výcviko-
vej roty. Po uzavretí prímeria 
bol zo zvyškom čs. jednotiek 
prepravený do V. Británie. Po 
vylodení bol pridelený do for-
mujúcej sa 1. čs. zmiešanej 
brigády, kde pôsobil ako veliteľ 
čaty. Začiatkom roku 1942 
absolvoval britský kurz pre 
veliteľov roty a po ňom i kurz 
útočného boja tzv. asssault 
course v hlavnom výcvikovom 
stredisku čs. parašutistov STS 
25 – Special Training  Schools 
v Traigh House, na západnom 
pobreží Škótska, ktorý bol orga- 
nizovaný britskou SOE. Ab-
solvoval parašutistický kurz, 

po ktorom zostal tam ako pa-
rašutistický inštruktor, styčný 
dôstojník a tlmočník. Podieľal 
sa na výcviku parašutistov, ktorí 
po jeho skončení boli vysad-
zovaní na území Protektorátu 
Čechy a Morava (medzi nimi 
boli napr. J. Gabčík, J. Kubiš, 

ktorí uskutočnili atentát na Hey-
dricha). Zoznam 15 kurzov, 
ktoré viedol obsahuje asi 300 
mien.
 V júli a auguste 1943 absol-
voval dva britské tankové kurzy 
a koncom roku i tretí. Po nich sa 
prepravil s príslušníkmi brigády 
cez Lamnšský kanál do Nor-
mandie. Tu zasiahol do bojov  
v priestore Dunkergue. So svojou 
rotou sa niekoľkokrát podieľal 
na úspešnom obliehaní.   
 Po bojoch v Británii, Fran-
cúzsku, Belgicku sa vrátil domov 
v hodnosti majora s rotou, kto- 
rá mala 2 čaty ťažkých guľo-
metov a 2 čaty protilietadlových 
kanónov. Po dokončení vyso-
koškolského štúdia v Prahe v jú- 
ni v r. 1948 prevzal funkciu ná-
čelníka štábu tankovej brigády 
v Žatci s pevným odhodlaním 
prispieť k budovaniu demo- 
kratickej Čs. armády.                                                                                              
 Z politických dôvodov sa však 
 skoro ocitol mimo službu. 27. 2. 
1949 o piatej ráno vyrušilo ho 
nezvyčajné zvonenie. Boli to 
muži od Štátnej bezpečnosti, 
ktorí ho vyzvali, aby s nimi išiel 
na malé vysvetlenie v služobnej 
záležitosti. Odviedli ho na gene- 
rálny štáb v Prahe, kde sa stal 
účastníkom nekonečných vypo-
čúvaní.  Dňom 15. apríla 1949 
mu Minister národnej obrany 

Gen. L. Svoboda oznámil lis-
tom, že je “daný” na dovolenku 
v trvaní troch mesiacov a na to 
začiatkom júla dostal i dekrét, 
v ktorom stálo, že prihliadnuc 
na to, že pre neho z vážnych 
služobných dôvodov, nie je  
v jeho stavovskej dôstojníckej 
skupine použiteľný a zbavuje 
ho koncom júla 1949 výkonu 
služby. To znamenalo odchod  
z uniformy. 
 Našiel si miesto ako pomocný 
robotník v drevospracujúcom 
podniku v Prahe. 22. 9. 1949 
opäť mu pri bránke niekto za-
zvonil. Boli to opäť príslušníci 
ŠTB. “Máme u Vás vykonať 
domovú prehliadku !” Po nej 
mu nariadili: “Musíte ešte ísť 
s nami na malé vypočutie.  
O chvíľu sa vrátite !“ Vôbec 
netušil, že to budú nakoniec 
2 roky. Vo väznici na Pankráci 
pobudol pár mesiacov, než 
dostal dekrét, v ktorom bolo, 
že je odsúdený na dva roky do 
pracovného tábora v Mírove. 
Ten mal veľmi zlú povesť. Pros-
tredie, v ktorom žil a pracoval 
v Mírove ho zneuctievalo a tak 
sa rozhodol, že utečie. Útek 
však nebol úspešný. Strieľali 
po ňom a po chytení bol bitý  
a brutálne vypočúvaný. To bolo 
až do roku 1951, kedy bol tábor 
likvidovaný. Pri jeho prepustení 
bolo mu zdôraznené: „ Až bude 
vhodná doba, budete rehabili-
tovaný. Akákoľvek individuálna 
činnosť bude považovaná za 
podvracanie republiky.“ 
 Po prepustení nastúpil do za- 
mestnania, ako pomocný robot-
ník pri výrobe vaní. So svojou 
manželkou a dcérou sa tešil, že 
bude konečne pokoj. 11. júna 
1958 sa ocitol opäť vo väzení. 
Opäť v rámci vykonštruovaného 
procesu sprisahaneckého cen-
tra Dr. Jozefa Karvaša ocitol sa 
medzi trinástimi obžalovanými 
a za trestný čin bol odsúdený  
k odňatiu slobody na 5 rokov.  
Až oslavy 15 výročia ukončenia 
2. sv. vojny v máji 1960 ho vy-
viedli z cely. Amnestia, ktorá 
sprevádzala tieto oslavy ho 
prepustila na desať rokov pod-
mienečne. Nadýchnuť sa slo-
body mohol až po roku 1989. 
28.10.1990 bol povýšený na 
genmjr. v. v. Významného oce-
nenia sa dočkal pri príležitosti 
60. výročia vylodenia sa spojen-
cov v Normandii, keď prevzal 
z rúk francúzského prezidenta  
J. Chiraca štátne vyznamenanie 

Mjr A.Petrák s prezidentom 
E.Benešom v r.1945



Rytiera radu čestnej légie. Je 
nositeľom i ďalších vyše dvad-
siatich čs. a zahr. vyznamenaní, 
ako napr. 2 x Československý 
vojnový kríž, Vojenský Rad 
Ľudovita Štúra II., medaila M. 
R. Štefánika, Čs. voj. Rad bílého 
lva Za vítězství  I. tr.
 Na svojom konte má 13 zos-
kokov padákom. Dnes 95. roč. 
A. Petrák je po A. Rašlovi druhým  
“služobne” najstarším  gen-
erálom s pomedzi ešte žijúcich  
a niektorých ešte slúžiacich 
generálov na Slovensku.

Genmjr. v. v. 
Jozef Brunovský

     
Narodil sa 26.2.1922 v Unter-
Siebenbrunne – Rakúsko. Po ab-
solvovaní 8. tried ľudovej školy 
stal sa lesným robotníkom. Na 
vojenskú základnú službu nas-
túpil 1. 10. 1942. V júni 1943 bol 
odvelený  na východný front. 
30. 10. 1943 ho vyhlásili v ar-
máde za zbeha, prešiel pri Meli-
potole k Sovietskej armáde. 
 V januári 1944 sa prihlásil do 
čs. vojenskej jednotky v Jefre-
move. Bol zástupcom veliteľa 
roty i veliteľom mínerskej sku-
piny. Absolvoval partizánsky 
kurz Ukrajinského štábu par-
tizánskeho hnutia vo Sviatošine. 
Po absolvovaní kurzu bol 
zaradený do výsadkovej skupiny 
pplk. Ilju Danieloviča Dibrove, 
kde sa stal náčelníkom štábu 
tejto skupiny. Po vypuknutí 
SNP výsadková  skupina dostala 
za úlohu rozvinúť partizánske 
hnutie na povstaleckom území. 
21 členná skupina I. D. Dibrove 
bola vysadená dňa 16.9.1944 
na základňu P. Velička pri 
Žabokrekoch a po niekoľkých 
dňoch uskutočnila presun na 
západné Slovensko, na moravs-
koslovenské pomedzie, do oko-

lia Nového Mesta n/Váhom. 
Počas presunu skupina zorga-
nizovala niekoľko miestnych 
partizánskych skupín a zviedla 
menšie boje s nemeckými jed-
notkami. Po prechode cez Váh 
pri Krivosude-Bodovke sa sku-
pina spojila so skupinou Miloša 
Uhra, ktorá v tom čase mala 
vyše 200 príslušníkov. Partizán-
ske skupiny v priestore Myjavy 
a Starej Turej sa podriadili štábu 
I. D. Dibrove a vznikla tak 2.Čs. 
partizánska brigáda J.V. Stalina, 
v ktorej náčelníkom štábu sa stal 
J. Brunovský. Štáb brigád sídlil  
v osade Hlavina pod Javorinou. 
V noci 11.10. partizáni pod ve-
dením M. Uhra prepadli nem-
eckú jednotku v Starej Turej. 
Po tejto akcii sa mali partizáni 
presunúť na kopanice v oblasti 
Bošáca a pripraviť sa na pre-
chod na Moravu. Pri prieskume 
dňa 13.10.1944 bol nemeckou 
hliadkou smrteľne zranený I. 
D. Dibrove. Veliteľom po ňom 
sa stal 
 J. Brunovský. Oddiely brigády 
i naďalej uskutočňovali význ-
amné bojové a diverzné akcie. 
Medzi významné patrila napr. 
operácia partizánov 5. oddielu 
brigády pri oslobodzovaní Stu-
pavy a Pajštúna sovietskou ar-
mádou.
 Po oslobodení pracoval na 
Ministerstve národnej obrany. 
Po demobilizácii v roku 1946 sa 
stal správcom vo firme Piesch 
v Pezinku. Vo februári 1948 
však z politických dôvodov 
bol zbavený funkcie a v roku 
1950 mu bola odňatá i vojen-
ská hodnosť a preložený do 
počtu mužstva a zaradený do 
PTP.V roku 1952 bol spolu so 
svojim bratom zaistený pre 
údajnú  protištátnu činnosť. 
Väznený až do 7.7.1958, kedy 
bol podmienečne prepustený 
z väzenia. V roku 1964 rehabili-
tovaný. Od roku 1967 riaditeľ 
stavebného závodu Št. lesov 
v Bratislave.  V 90 rokoch mi-
nulého storočia vykonával tiež 
funkciu predsedu ÚV Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Po roku 1989 bol 
povýšený do hodnosti generál-
majora.
 Za svoju službu bol vyzna-
menaný Československý vo-
jnovým krížom, Radom SNP  
I. tr., Československou medailou 
Za chrabrosť pred nepriateľom, 
Za zásluhy I. tr., Partizán Veľkej 
vlasteneckej vojny I. tr., Za po-

bedu nad Germaniej, Juho-
slovanským vyznamenaním Za 
bratstvo a spojenie slavianstva 
II. tr.

Genmjr. v.v. Karol Schwarz      
        

Narodil sa 28.11.1920 v Rudne 
nad Hronom – okr. Žiar nad 
Hronom. Po skončení zákl. školy 
navštevoval meštiansku školu  
v Novej Bani a po nej Obchod-
nú akadémiu v Banskej Bystrici, 
ktorú ukončil maturitou. Po jej 
ukončení nastúpil v roku 1940 
na vojenskú základnú službu.
 V roku 1941-1943 študoval na 
vojenskej akadémii v Bratislave. 
Po jej absolvovaní nastúpil ako 
poručík pechoty k 3. pešiemu 
pluku a odtiaľ ho ako veliteľa 
čaty koncom júla 1943 poslali 
na východný front. 30.10.1943 
prešiel v priestore Oľgievky, 
Grigorievky  a Askanije Novej 
dobrovoľne s celou rotou na 
stranu Červenej armády, ku 
kozákom gen. Kiričenka  a tan- 
kistom plk. Jermačuka a pri-
hlásil sa do čs. zahraničnej 
armády v ZSSR. V pluku slov-
enských dobrovoľníkov bol 
do konca roku 1943 veliteľom 
roty. Tu prežil i prvý bojový krst  
a začiatky pôsobenia v radoch 
čs. zahraničných jednotiek na 
východe. Ďalšia cesta viedla 
cez Melitopol do Usmane  
a Jefremova.. Od 1.1.1944 bol 
veliteľom 2. roty pri II. prápore 
2. čs samostatnej paradesant-
nej brigády v ZSSR. Ako veliteľ 
2. roty II. paradesantného prá-
poru sa podieľal na náročnom 
výcviku, ktorý vyžadoval  boj 
v tyle nepriateľa – počnúc bo-
jovým výcvikom jednotlivca, 
prípravou na zoskoky z balónov, 
lietadiel a končiac bojovými 
cvičeniami družstiev, čiat a rôt 
vysadzovaných z lietadiel v tyle 
nepriateľa. Neskôr bol veliteľom 

práporu automatčíkov pri 3. čs. 
samostatnej brigáde. V radoch 
týchto jednotiek sa zúčastnil 
bojov o Duklu a na Slovensku 
až do oslobodenia. Počas bo-
jov bol dvakrát zranený a nie-
koľkokrát vyznamenaný. Po os-
lobodení slúžil až do 31.3.1950 
ako pplk. v ČSĽA na rôznych 
miestach v ČSR. Z armády 
ho prinútili odísť v dôsledku 
falošných a nepravdivých 
obvinení, za ktoré bol v roku 
1944  v ZSSR i väznený. Napriek 
tomu, že obvinenie bolo 
vyvrátené a vrátil sa k jednotke, 
až do rehabilitácie v roku 1991 
ho považovali za nespoľahlivý 
element.
 Po uvolnení z armády od 
1.4.1950 pracoval v rôznych 
priemyselných organizáciách 
v Banskej Bystrici a Bratislave 
až do odchodu do dôchodku 
koncom roku 1979. V rokoch 
1964 – 1968 aktívne praco-
val v rôznych funkciách SZPB.  
V roku 1968 aktívne vystúpil 
proti vstupu vojsk Varšavskej 
zmluvy a v závere tzv. „ norma- 
lizačného„ procesu ho poz-
bavili všetkých funkcií v SZPB  
a vyhodili i z práce na Minister-
stve priemyslu a zaradili späť 
do výrobného podniku Sloven- 
ských závodov technického 
skla. Koncom roku 1989 sa  
znovu vracia do práce v SZPB  
a v roku 1989 sa stáva predse-
dom ÚV SZPB. Od 9.8.1994 pô-
sobil tiež ako externý konzultant 
pre sociálnu politiku Kancelárie 
prezidenta Slovenskej republiky. 
Počas civilného pôsobenia ak-
tívne pracoval v telovýchovnom 
hnutí, Zväzarme a odboroch. 
Bol organizátorom športových 
hier a vedúcim futbalového 
oddielu.
 Za svoju prácu a činnosť bol 
mnohokrát vyznamenaný. Je 
držiteľom štátneho vyzname-
nania Radu M. R. Štefánika, Čs. 
vojnového kríža 1939, Radu SNP 
I. tr. Radu Červenej hviezdy, 
Poľského vojnového kríža, vyz-
namenania  Za chrabrosť, Za 
odvahu, Za zásluhy I. st., Za po-
bedu nad Germanijej, Čs. voj. 
Pamätnou medailou so štítkom 
ZSSR a ďalšími medailami.
 Podieľa sa na činnosti Klubu 
vojenský výsadkárov v Bratislave 
pri besedách s jej členmi. V roku 
2006 zúčastnil sa ako zástupca 
ÚV SZPB odhalenia  pomníka 
Štefanovi Baničovi. I za túto 
činnosť mu veľmi ďakujeme! 
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číslo mohlo byť omnoho väčšie, 
ale rozlúčili sa s nami členovia 
Beryna Štefáková (4004), aj 
Vlado Dergnovich (2200). Za 
pozornosť stojí uviesť aj účasť 
Jozefa Tučeka s manželkou 
na brannej súťaži, ktorú po-
riadal KVV Prostějov a mala 
veľmi kladný ohlas u všetkých 
účastníkov. Podmienkou bolo, 
aby dvojčlenné hliadky mali 
spolu 120 rokov. A vzhľadom 
na to, že nemladneme, ale 
starneme, tak môžeme vysloviť 
nádej, že na ďalšom ročníku 
bude mať Bratislava širšie za-
stúpenie .
 Za spomienku stoji ešte jed-
na akcia, ktorú poriadal KVV 
Bratislava. Tradičný Michalský 
deň, ktorý sa konal toho roku 
v Moste pri Bratislave. Bol však 
spojený s nevšednou akciou 
a to, Prvou výstavou padákov 
na Slovensku. Nápad vznikol 
v hlave nášho člena Alexan-
dra Georgievského, za výdat-
nej podpory Dášky Meierovej. 
Utvoril sa realizačný tím, kde 
okrem týchto dvoch spome-
nutých pribudli Juro Poláček, 
Paľo Franík a Hela Feketeová. 
Podarilo sa nám zozbierať 
zopár padákov, aj skutočné rari-
ty, a k tomu ešte množstvo pod-
porného materiálu, čecholy, 
výťažné padáčiky, baliace 
stoly, prilby, kombinézy a iné. 
Tiež sme sa mohli pochváliť 
rôznymi relikviami, ako sú 
medajle vyskákané našimi 
členmi, „nuly“ z domácich 
a zahraničných súťaží a MS. 
Zbierky odznakov s paratéma-
tikou a aj zápalkové nálepky  
a poštové známky sa tiež obja-
vili vedľa prezentačného kútika 
ZMŠ Gabriela Kiša. Nad všetkým 
týmto dominoval náš maskot 
Mišo, oblečený vo „výsadkár-
skom“ a zavesený pod stropom 
nad hlavami členov a hostí. 
Prišli nás navštíviť členovia 
KVV Praha a Zlín. Aj keď sa 
akcia vydarila, myslím si, že 
treba spomenúť aj skutočnosť 
s ktorou sa nemôžeme dosť 
chváliť. V snahe urobiť všetko 
čo najlepšie, sme pozabudli  na 
patričnú propagáciu. Vytlačili 
sme síce pozvánky, letáky, ale 
málo sme pozývali osobne. Ak-
cia bola oznámena aj rôznym 
televíznym spoločnostiam, ale 
zdá sa, že pokiaľ na nejakej ak-
cii skutočne netečie krv alebo sa 
nechystá nejaký škandál cele-

brít, tak tieto aktivity nie sú pre 
ne zaujímavé.
 Žiaľ treba tu spomenúť aj 
smutnú vec. Ako každý rok 
tak aj teraz sme prišli o niek-
torých našich členov, ktorí sa 
vybrali nenávratne do výsad-
kárskeho neba. Vendelín Mikuš, 
príslušník 2. čs. paradesantnej 
brigády nás opustil hneď po No- 
vom roku, 25. 1. a Mária Barin- 
ková dňa 5. 9. Budú nám chý-
bať, spomínajme si na nich  
v dobrom a s úctou.
 Spolupráca s KVV na Sloven-
sku a v Čechách je tiež náplňou 
našich klubov. Zúčastňujeme sa 
navzájom športovo-branných 
akcií, spoločenských akcií a aj 
výročných členských schôdzí. 
Jednou z významných spoločen-
ských akcií bol aj pietny akt pri 
príležitosti 64.výročia atentátu 
na r.p. Haydricha Jozefom Gabčí- 
kom, Janom Kubišom  a ich spolu- 
bojovníkmi. O všetkých týchto 
akciách píšeme v našom spra- 
vodaji, Červených baretoch.
 Myslíme si, že tento spravo-
daj už siedmy rok šíri medzi od-
bornou aj laickou verejnosťou 
viac ako dôstojne poznatky  

o činnosti nášho bratislavského 
KVV. Robíme ho so zápalom, 
bez nároku na odmeny, len tak 
z pasie, ako sme sa venovali 
aj tejto činnosti, keď sme boli 
mladí. Dobre padne preto slovo 
chvály, pretože Barety sa dobre 
čítajú a keďže nás zaujíma aj kri-
tické slovo, tak toho roku mení 
náš spravodaj trošku vzhľad. 
Traja odborníci nezávisle na 
sebe poradili, ako a čo zmeniť.  
A neposlúchnuť, znamená zas- 
pať na vavrínoch. Má to však aj 
svoj háčik. Financie. Nič nie-je 
dnes zadarmo. Aj keď do prí- 
pravy spravodaja vkladáme ne-
zištne svoj čas a peniaze, výroba 
samotného spravodaja stoji ne-
malé peniaze. Prešli sme síce z 
klasickej atramentovej tlače na 
kvalitnejšiu a modernejšiu - la-
serovú, investície sa vrátia po 
čase, predpokladám, že koncom 
tohto roka už budeme tlačiť 
lacnejšie, ako predtým. Samotná 
tlačiareň sa už splatila, aj vďaka 
sponzorom (Ivan Bučko), zos-
táva nám už iba vyrovnať ceny 
tonerov. Pretože sme na jednom 
vytlačenom čísle stratoví, tak tá 
strata nerastie do extrémnych 

výšok, pretože je spravodaj 
prístupný aj na webovej stránke  
www.jpm.sk, kde si ho môže za-
darmo prečítať množstvo ľudí. 
Spĺňa takto svoju informačnú  
a propagačnú funkciu. Hovorí 
sa, že každý špás niečo stoji a 
kto nedokáže predať svoje ak-
tivity, nestojí za nič. Predajom 
týchto našich aktivít je aj náš 
spravodaj. Informuje. A infor-
mácie vieme, sú dnes drahé. 
 Preto by som vás chcel 
poprosiť. Aktivujte sa, oslovujte 
svojich známych, ktorí by mohli 
pomôcť 2% zo svojich daní 
na činnosť nášho klubu a tým 
aj nášho spravodaja. Nikoho  
to nič nestojí. Informácie 
a potrebné papiere k tomu 
dostanete u členov Výboru 
KVV Bratislava.
 Koniec roka 2006 sa niesol  
v znamení Výročných členských 
schôdzí. Pokiaľ nám to čas  
a financie dovolili, tak sme sa 
zúčastnili na týchto akciách. 
Prostějov, Zlín, Praha, Žilina, 
ďakujeme za srdečné  prijatie 
a príjemný pobyt. 
   Juro Poláček   

KVV BA

60. výročie výsadkového vojska   

1.Úvod 
Výsadkové vojsko je ešte aj 
v súčasnosti vnímané ako jed-
no z najmladších. Je tomu tak 
napriek skutočnosti, že prvé 
sporadické pokusy o uplatne-
nie vzdušných výsadkov rôzne-
ho určenia boli zaznamenané 
už počas 1. svet. vojny. V rokoch 
1914 – 1918 a neskôr hlavne 
v rokoch 1939 – 1945.  S roz-
vojom technických možností, 
najmä s rozvojom prípravných 
kapacít dopravného letectva 
a padákov, ktoré už nemali byť 
len prostriedkom núdzovej zá-
chrany osádok lietadiel, či atrak-
ciou na pobavenie verejnosti, 
sa v prostredí vojenskej vedy 

a do praxe stále naliehavejšie 
presadzovala aj myšlienka čo 
najefektívnejšieho využitia 
tohto nového fenoména. To 
našlo svoj obraz v postupnom 
vytváraní vzdušných výsad-
kových jednotiek, ako osobit-
ného druhu vojska, v konci-
povaní doktrín, ich operačného 
a taktického použitia, v ich 
všestrannej príprave a výcviku, 
výzbroja, vybavení a napokon 
aj v bojovom použití.
 Všeobecne prevláda názor, 
že prvenstvo v cieľavedomom 
rozvoji vzdušných výsad-
kových síl a rozpracovávaní, aj 
v praktickej realizácii doktrín, 
ich operačného a taktického 

použitia prináleží Sovietske-
mu zväzu a jeho vojenským 
činiteľom. Vojenské velenie 
bývalého Sovietskeho zväzu 
vkladala do vzdušných výsad-
kových síl prioritné preferencie.  
Takáto priorita je ešte i teraz po 
reformovaní ozbrojených síl.
     Medzi významné operácie 
výsadkových síl patrí napr.: 
- výsadok diverzných skupín 
Summa a Petsano
- výsadok vzdušnej brigády 
v priestore Izmail a Bolgrad 
s s úlohou obsadiť Besarábiu.
- prieskumno diverzný výsa-
dok pri Odese, Klin, Bobrujsk, 
Kijev, Kerčský polostrov.
- vzdušný výsadok zboru 
v priestore Orla
- výsadková operácia na 
obkľúčenie a zničenie nemeck-
ého zoskupenia určeného na 
dobytie Moskvy – vysadených 
viac ako 10.000 osôb a okolo 
2000 padákových zásob-
níkov so zbraňami, muníciou 
a ďalším materiálom .
- diverzný výsadok na zmoc-
nenie sa ropných zariadení 
v Majkope.

Vzhľadom na toto významné výročie v našej organizá-
cii, 60. výročie výsadkového vojska bude hlavným ob-
sahom tohoročných čísiel Spravodaja Červené barety. 
Bude rozdelené na niekoľko častí. Sme si vedomí, že 
toto téma obsiahne celú knihu, preto prosíme čitateľov 
za zhovievavosť, že nie všetky i keď dôležité udalos-
ti sa dostanú do ich obsahu. Za príspevky ďakujeme 
predovšetkým Plk. v. v. PhDr. Petrovi Švrlovi, PhD. , ktorý 
hlavnou mierou prispel k ich napísaniu. Budeme radi, ak 
budete mať doplnky, či pripomienky a napíšete nám.

... milí priatelia !...
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- výsadok zboru (okolo 
10.000 osôb, 200 mínometov 
a protitankových kanónov, 378 
protitankových pušiek a 540 
guľometov) v priestore Piji, 
Gruševo, Kurilovka, Litvinec, 
Trostťanec.
     Ďalšou z prvých protagonis-
tov využitia vzdušných síl bolo 
Taliansko.
- výsadok práporu v priestore 
Kefalónia, ako súčasť operácie, 
pri okupácii Grécka.
- prepadové operácie proti 
letiskám a komunikáciám 
v Alžírsku a Tunisku, Lýbii a na 
Cypre.
- výsadok  špeciálnych skupín 
na Sicílii.
V prvom období druhej svetovej 
vojny progresívne skúsenosti 
z výstavby výsadkových jedno-
tiek mali tiež Nemci. V roku 
1934 bol na letisku Stendal vyt-
vorený IV. prápor „padákových 
jágrov„. Do začiatku nemec-
kých expanzií v Európe v r. 
1939 nemecké vedenie dispon-
ovalo už dvomi výsadkovými 
divíziami.
Medzi výsadkové operácie 
patrí:
- taktické výsadky v rámci in-
váznej operácie VESERUBUNG 
v priestore Masmedo a Aalburg 
(Dánsko).
- výsadok divízie v priestore 
Dortrecht a Rotterdam.
- klzákový a padákový výsa-
dok v priestore Veldwezelt 
a Canne.
- výsadková operácia Merkur 
s úlohou obsadiť Krétu
- prieskumné diverzné operá-
cie špeciálnych jednotiek 
Brandeburg v priestore Pärmu 
(Estónsko)  a Traurogen  (Litva ). 
- séria prieskumno-diver-
zných výsadkov pri operáciách 
Murmanská a Kaspická dráha, 
Šamil, Majkop.
- séria taktických vzdušných 
výsadkov v Katánii (Sicília), 
Monte Rotondo (Taliansko) 
a Skorzenyho výsadok  za oslo-
bodenie B. Musolíniho na hore 
Gran Sasso.
- vzdušná výsadková operá-
cia ROSSELSPRUNG v priestore 
Drvar (Juhoslávia).
- operácia STOSSER v Ar-
denách.
V období medzi 1 a 2. sve-
tovou vojnou sa myšlienkou 
vytvoriť jednotky vzdušnej 
pechoty zaoberalo aj Japonsko 
so zamýšľanými vojenskými 
operáciami na vzdialených 

ázijských a tichomorských bo-
jiskách. Medzi dôležité vzdušné 
výsadkové operácie patrili:
- prieskumno - diverzný výsa-
dok do tyla čínskych vojsk 
v priestore Čchang – Ša.
- výsadok práporu na  ovlád-
nutie letísk na Sumatre.
- prepadová výsadková operá-
cia na ostrove Tchaj – wan.
Druhú skupinu vojenských 
vyspelých štátov s rozvinutými 
vzdušnými výsadkovými plán-
mi tvoria najmä     V. Británia,  
Severné Írsko, USA a Francúzs-
ko. V priebehu vojenských 
rokov 1939 – 1945 a po 2. 
Svet. vojne tieto štáty rozšírili 
organizačnú výstavbu vzduš-
ných síl rôzneho určenia do vs-
kutku neobyčajných rozmerov. 
Bolo to dané ďalšou potre-
bou reagovať na vývoj situá-
cie na jednotlivých bojiskách 
a najmä technickým rozvojom 
zbraňových systémov, leteckých 
prepravných kapacít a výsad-
kového materiálu. Vo Veľkej 
Británii na pokyn W. CHurchila  
bolo na letisku v Ringway pri 
Manchestri zriadené stredis-
ko pre prípravu vzdušných 
výsadkových síl Central Land-
ing Schools. Tieto sily boli 
určené predovšetkým na plne-
nie úloh nočných operáciách 
spojeneckých vojsk v Európe. 
Najznámejšie vzdušné výsad-
kové operácie  boli :       
- diverzná operácia s úlohou 
zničiť hydrotechnické zari-
adenie v priestore  Tragino 
v Taliansku.
- prepadová operácia na zari-
adení radarovej stanice v Bru-
neval vo Francúzsku.
- účasť britských výsadkárov 
v operácii TORCH v severnej 
Afrike.
- operácia  HUSKY na obsad-
enie Sardínie a Sicílie.
- diverzné a prepadové misie 
skupín  brigády SAS v Borgo Val 
di Taro a Cos v Taliansku.
- účasť 6 . výsadkovej divízie 
a operačných jednotiek SAS 
a COMMANDOS na invázii 
spojencov do Európy.
- výsadková operácia  MARKET 
GARDEN v Holandsku.
Ďalším vojenským vyspe-lým  
štátom, ktorý prikročil k vyt-
voreniu vlastných vzdušných 
výsadkových síl boli USA. 
Vzdušné výsadkové sily rôzne-
ho určenia USA sa zúčastnili 
praktický všetkých významných 
operácií ich vojnového úsilia – 

samostatne aj ako súčasť úsilia 
spojencov. Výsadkové divízie, 
samostatné pluky, oddiely 
RANGERS a špeciálne operačné 
skupiny OSS plnili rôzne úlohy 
na všetkých bojiskách 2. svet. 
vojny, ale i po nej, napr. v Ko-
rei, Vietname, Grenade, Pan-
ame, v Iraku. Medzi významné 
vzdušné výsadkové operácie 
USA  patrí :
- účasť výsadkového pluku 
v operácii TORCH v severnej Af-
rike s úlohou zmocniť sa letísk 
v Maroku.
- bojový zoskok 504. a 505. 
výsadkového pluku v Salerme 
a 509. pluku pri Aveline s úlo-
hou podporiť úsilie pozemných 
vojsk v Taliansku.
- účasť 82. a 101. výsadkovej 
divízie v inváznej spojeneckej 
operácii OVERLOD v Norman-
dii.
- špeciálna misia operačnej 
skupiny OSS s úlohou získať 
kontrolu nad povstaleckou ak-
ciou a partizánskym hnutím na 
Slovensku a záchrana americk-
ých pilotov zostrelených nad 
Slovenskom.
- bojový zoskok 511. výsad-
kového pluku na ostrove Lu-
zon s úlohou ovládnuť horský 
hrebeň Tagaytay.
- špeciálna misia na vytvore-
nie základne a koordináciu 
partizánskeho hnutia v Koksan 
v Kórei.
-  bojový zoskok 2. práporu 
503. výsadkového pluku na 
podporu pozemných jednotiek 
vo Vietname.

- Účasť jednotiek 82. vzdušnej 
výsadkovej divízie, 75. pluku 
RANGERS DELTA v inváznej 
operácii na Karibský ostrov 
Grenada a v Paname na zvrh-
nutie režimu generála Manuela 
Noriegu.
- účasť jednotiek 82. vzdušnej 
divízie a operačných skupín 
Special Forces v Iraku.
Posledným z druhej uvedenej 
skupiny vojenský vyspelých 
štátov je Francúzsko. Vytvore-
nie vzdušných výsadkových síl 
siahajú do r. 1935, keď bola 
v Avignon - Pujaute zriadená 
výsadková škola vzdušných síl. 
Najväčší rozmach organizačnej 
výstavby a taktického použitia 
nadobudli francúzske výsad-
kové jednotky až v prvých 
desaťročiach po skončení 2. 
svet. vojny, hlavne v r. 1945 – 
1960. V podmienkach Francúzs-
ka sa tieto sily stali jedným 
z hlavných garantov ochrany 
kolónií a zámorských držav, 
najmä tzv  Francúzskej Indočíny  
a Alžírska. Bojovú slávu si vybo-
jovali i príslušníci výsadkových 
jednotiek Francúzskej cudzi-
neckej légie.
Najvýznamnejšie vzdušné vý-
sadkové operácie:
- vzdušný výsadkový pre-
pad elektrárne v Bordeaux 
vykonaný jednotkou ľahkej 
výsadkovej pechoty.
- jedenásť špeciálnych spra-
vodajských prieskumno-diver-
zných misií v zázemí nemeck-
ých vojsk.
- séria špeciálnych misií 
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s označením CARDINAL 
s úlohou oslobodzovať inter-
novaných zajatcov a podieľať 
sa  na obnove koloniálnej 
správy v Laose a Thajsku.
-  147 výsadkových operácií v ro- 
koch 1946 – 1954 v Laose, Thaj-
sku, Vietname a Kambodži, pri 
ktorých bolo padákovým spôso- 
bom nasadených približne 55 100 
výsadkárov. Z nich najvýznam-
nejšia bola operácia CASTOR 
v priestore Dien-Bien-Phu  (1953). 
- bojový zoskok 1. a 2. pluku 
koloniálnych parašutistov v in-
váznej operácii na dobytie Su-
ezského prieplavu.
 Uvedené prehľady v každom 
jednom prípade predstavujú 
len časť celkového vojnového 
úsilia hlavných účastníkov 2. 
svet. vojny v rokoch 1939 – 1945 
a čiastočne aj v zložitom období 
po jej skončení. Ide pri tom len 
o najhlavnejšie operácie, usku- 
točnené až na niekoľko výni-miek 
vysadením personálu na pa- 
dákoch a vo vojenských rovno- 
šatách. Zabezpečiť a v praxi rea-
lizovať vzdušné výsadkové operá-
cie rôzneho druhu nikdy ne-
bolo jednoduchou záležitosťou. 
Úspech závisel okrem iného 
aj od takých činiteľov, akými 
bola schopnosť vysadiť potreb-
né množstvo osôb, techniky, 
zbraní a ďalšieho materiálu 
v čo najkratšom čase, na čo naj- 
menšom priestore a s minimál- 
nym rozptylom. V každom prípa- 
de, a to aj v špeciálnych spravo-
dajských prípadoch, prieskum-
no-diverzných, organizátorských 
a iných misiách bola príprava 
vzdušných výsadkových operácií 
veľmi náročná a svojim spôso-
bom aj riskantná. Úspech nezávi- 
sel len od umnosti veliteľov a sta- 
točnosti výsadkárov, ale aj od 

mnohých ďalších činiteľov. Patri- 
li medzi ne – dostatok preprav- 
ných kapacít, utajenie, schop-
nosť využitia momentu prekva-
penia a dočasnej lokálnej pre-
vahy, meteorologická situácia 
a aktuálne počasie v priestore 
výsadku, spravodajská príprava 
a logistická podpora, optimálna 
výzbroj a vybavenie a samozrej-
mé reálnosť úloh.   
             
2. Pramene 
skúseností a zdroje tradícií
Pramene skúseností a zdroje tra- 
dícií sú vždy inšpirujúce a inak-
šie to nie je ani v prípade vytvára-
nia a pôsobenia výsadkových 
jednotiek rôzneho určenia v ar-
máde bývalého Českosloven-
ska, v česko-slovenskom zahra- 
ničnom vojsku a od roku 1943 
aj na Slovensku. Prvým rukolap-
ným pokusom o vytvorenie čs. 
výsadkovej jednotky bolo spra- 
covanie štúdie III. Odboru Hlav- 
ného štábu MNO zo 17. júna 
1938. Štúdia predpokladala vyt- 
vorenie jednotky organizačného 
stupňa čata, určenej predovšet-
kým na plnenie diverzných úloh. 
Výcvik tejto jednotky výhradne 
z dobrovoľníkov sa mal začať 
v roku 1939. Tento pokus sa skon- 
čil neúspechom.
 Krátko po vypuknutí vojny 
v septembri 1939 začala sa for- 
movať vo Francúzsku 1.čs. divízia 
a v rámci nej sa mal vycvičiť urči-
tý počet výsadkárov určených na 
plnenie diverzných úloh. Tento 
program sa začal napĺňať až za 
aktívnej britskej pomoci. Po ná- 
bore dobrovoľníkov a po absol- 
vovaní výcvikových programov 
bolo do 31.mája 1943 vycvi-
čených 574 výsadkárov. Títo 
vycvičení parašutisti uskutočnili 
najmenej 35 operácií so spra-

vodajským, prieskumno-diver-
zným , organizátorským a iným 
špeciálnym poslaním. Napr. 
operácia pod názvom ANTRO-
POID, ktorej úlohou bolo pod 
velením rtm. J. Gabčíka vykonať 
atentát na ríšského protektora 
R. Heydricha.
 V ZSSR na základe Zmluvy 
o priateľstve, spojenectve a po-
vojnovej spolupráci z 12.decem-
bra 1943 bol uskutočnený v za-
jateckom tábore Usmaň nábor 
do tvoriacej sa vzdušno výsad-
kovej brigády. Postupne tak do 
Jefremova prišlo 2714 osôb, 
z ktorých sa začala budovať 
2.čs.samostatná paradesantná 
brigáda. Výcvikový program 
sa začal 23.januára 1944 a bol 
rozčlenený do etáp, zahrnu-
júcich odbornú výsadkovú 
a fyzickú prípravu, strelecký 
výcvik, taktiku boja a ďalšie 
disciplíny odbornej prípravy. 
Zoskoky na padáku z pri-
pútaného balónu  a z lietadla 
boli vykonané v dňoch 6.-12. 

2. 1944. Od marca do 15. apríla 
pokračovala druhá etapa, zah-
rnujúca aj cvičné bojové zos-
koky na padáku vo dne aj v noci 
a taktiež výsadky organických 
jednotiek s výzbrojou, ma-
teriálom a následnou taktickou 
činnosťou. Počas prechodného 
pobytu  v Proskurove, kam 
brigáda bola presunutá, zasti-
hla príslušníkov správa o o SNP, 
čo väčšina prijala s nadšením 
a súčasne ako výzvu a aj prísľub 

na bojové nasadenie a návrat 
do vlasti. V čase od 11. do 19. 
9. 1944 sa jednotky brigády 
zúčastnili bojov o prístupy 
k štátnej hranici v smere Sanok 
– Dukliansky priesmyk. Po vy-
vedení z bojov sa jednotky súst-
redili v Krosne, odkiaľ pomocou  
dopravných lietadiel boli presu-
nuté na Slovensko. Z dôvodov 
kritickej situácie na povstaleck-
om fronte jednotky brigády, tak 
ako postupne prilietali na Slov-
ensko po krátkom sústredení vo 
Vlkanovej, Zolnej a v Badíne, 
kde pôsobil štáb brigády, nastu-
povali ihneď na najohrozenejšie 
úseky frontu. Jednotky para-
brigády na povstaleckom 
fronte sa viackrát vyzname-
nali. Napriek skutočnosti, že 2. 
čs. samostatná paradesantná 
brigáda v ZSSR nebola nasa-
dená do bojovej činnosti ako 
taktickooperačný vzdušný 
výsadkový zväzok, jej pôsobe-
nie v Karpatoch na úsekoch 
povstaleckého frontu a po vo-

jenskom potlačení povstaniam 
ako aj prechod veľkej časti jej 
veliteľov a vojakov na partizán-
sky spôsob boja v strategickom 
zázemí nemeckých vojsk, sa 
stali aj skúsenosťou pre dovtedy 
preferovanú koncepciu výstavby 
vzdušného výsadkového vojska 
v armáde povojnového Česko-
slovenska.                                  
Plk. v. v. PhDr. Peter Švrlo, PhD.  
  Člen KVV Trenčín

(Pokračovanie nabudúce)
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Na krídlach Luftwaffe – Orol nad Atlantikom

Teraz letisko lemujú  dva rady 
svetiel, ktoré končia na pobreží 
Atlantického oceánu. „No smo-
king“ – upozorňuje červený ná- 
pis cestujúcich. Tri motory strie- 
borného vtáka sa rozhučali. Pri 
núdzových východoch sedia pri- 
pútané letušky s baterkami v ru-
kách a strácajú svoj strojený ús-
mev. S veľkým hukotom lietadlo 
štartuje a rozbieha sa po vzle- 
tovej dráhe. Jeho rýchlosť sa 
zvyšuje každou sekundou... 
Dvestotridsaťsedem cestujúcich 
však prekvapuje nečakaná u-
dalosť. Jeden z motorov zlyhal. 
 Nastáva krkolomné brzdenie. 
Len záchranné pásy zabránili, 
aby cestujúci nevyleteli zo se-
dadiel. Inštinktívne chytám 
pohár s červeným  vínom, aby 
sa nevylial. Prehovoril kapitán 
lietadla a jeho posádka sa ospra- 
vedlňuje. Nakoniec s humorom 
dodáva:  „Ak sa nám tentoraz 
podarí štart, tak vzlietneme!” 
Pre istotu dopíjam víno a cez 
okrúhle okienko sledujem mi-
hotajúce sa svetlá. Tento krát si 
to Douglas  DC-10 predsa len 
rozmyslel. Odlepil sa od letiska 
a sme vo vzduchu. Svetlá Daka-

ru sa pomaly strácajú v diaľke 
a zbohom Afrika ! Letíme nad 
morom. Sme nad Atlantikom. 
 Vychádzajúce slnko pošteklilo 
mi tvár a otváram oči. Mám 
za sebou niekoľko hodinový 
let, avšak do cieľa letu je ešte 
ďaleko. Pohľad z okna je fas-
cinujúci. More, more a všade 
kam len oko dovidí nachádza 
sa morská hladina. Neviem 
sa vynadívať na tento zázrak 
prírody. Očami pátram po 
nejakým plavidlách. Márne. 
Okrem kotúča slnka, ktoré sa 
odráža na hladine oceánu ne-
nachádzam nič. V čase Druhej 

svetovej vojny bol však tento 
oceán plný života. Ale aj smrti. 
Dnes ťažko uveríš, že tento 
obrovský vodný priestor, tvo-
riaci 70% zemského povrchu, 
stal sa miestom najstrašnejších 
bojov, aké ľudstvo doteraz 
poznalo. Bola to bitka o Atlan-
tický oceán. To najväčšie a ne-
zmyselné šialenstvo, aké ľudia 
dokázali vytvoriť. Na morských 
hladinách premávali vojnové 
lode  vzájomne na seba útočili. 
Výsledkom súbojov stali sa ho- 
riace vraky, ktoré spravidla klesli 
na dno oceánu. Boje sa prenies- 
li aj pod morskú hladinu a vy-
pukla ponorková vojna. Do ná-
morných bitiek v Druhej sve-
tovej vojne zapojilo sa nakoniec 
aj vojnové letectvo. 
 Písal sa rok 1939, keď sa 
nemecká vojnová loď „Graf 
Spee“ blížila k pobrežiu Juž-

nej Ameriky. Dostala príkaz 
z Hlavného stanu nemeckej 
brannej moci so sídlom v Ber-
líne, aby ničila obchodné lode, 
čo sa jej aj darilo. V krátkej 
dobe dokázala prenasledovať 
a potopiť deväť obchodných 
plavidiel. Vidiac čo sa stalo, 
velenie Britského námorníctva 
okamžite vyslalo do južného 
Atlantiku svoje námorné sily. 
Pozostávali z jedného ťažkého 
a dvoch ľahkých krížnikov. Mali 
objaviť a zničiť nemeckého 
votrelca. Dňa 13. decembra 1939 
Briti skutočne objavili hľadané 
záškodnícke plavidlo a došlo 
k námornej bitke. Pretože nem-
ecká loď „Graf Spee“ mala 
ťažkú výzbroj, dokázala sa 
ľahko vysporiadať s britskými 
útočníkmi. Pri streľbe však bola 
čiastočne poškodená a preto 
zakotvila v neutrálnom prístave 
štátu Uruguaj, v Montevideu. 
Kapitán lode Hans Langsdorff 
požadoval opravu lode v do-
koch, v čom mu miestne úrady 
vyšli v ústrety. Nevedel  však, 
že urobil zásadnú chybu. Kým 
bol totiž s loďou v prístave, 
ďalšie britské lode mu zatar-
asili únikovú cestu. Nakoniec sa 
kapitán Langsdorff rozhodol, že 
loď potopí. To aj učinil. Týmto 
spôsobom sa vyhol potupnému 
súboju s britskou flotilou a vo-
pred prehranému boju. Svoj 
život ukončil samovraždou. 
Podobných príbehov v rokoch 
1939 – 1945 bolo v Atlantiku 
na tisíce. Dno oceánu stalo 
sa pohrebiskom lodí a ná-
morníkov, ktorí už nikdy neuz-
reli svetlo sveta. 
 Vojna v Atlantiku, ako vieme, 
nadobudla globálne rozmery. 
Okrem vojenských plavidiel 
Nemecka a Japonska, do bojov 
vstúpili aj námorné sily Sovi-
etskeho zväzu, Veľkej Británie, 
ale najmä Spojených štátov 
Amerických. USA dodávali vo-
jenský materiál Veľkej Británii 
a Sovietskemu zväzu, pričom 
ich lode boli nútené prekonať 
tisíce kilometrov morom plným 
nástrah a nebezpečenstiev. Tým 
najväčším boli pre spojencov 
nemecké ponorky. Torpéda, 
vypálené spod morskej hladiny 
stali sa postrachom obchod-
ného loďstva. V prvej fáze 
Druhej svetovej vojny, ktorá sa 
začala v septembri 1939 vlast-

Blížila sa polnoc a na letisku Dakar v Západnej Afrike 
skončili sa prípravy  pre odlet transkontinentálneho 
lietadla. Ešte len pred pár hodinami preháňali sa tu opice 
po betónovom plote pristávacej dráhy, za ktorou černosi 
okopávali svoje políčka. 
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Pýcha nemeckej luftwafeFW-200 Condor. 
Pôvodne civilná verzia dostala 4 guľomety, 

2 kanóny, bombový zameriavač a radar

Po natankovaní “kopcom” mal 
Condor dolet 4 400 km.



nilo Nemecko iba 57 ponoriek, 
prevážne zastaralého typu. 
Pokým sa dostali z nemeckého 
prístavu na oceán, spotrebovali 
množstvo paliva a ich účinok 
nebol efektívny. Ponorky pre-
padávali lode iba pri pobreží 
Portugalska, Írska a Veľkej Bri-
tánie. Najťažšie námorné bitky 
v tej dobe, odohrali sa ale 
severne od Škótska, kde Nemci 
potopili Angličanom desiatky 
plavidiel. O nedostatku oper-
atívneho nasadenia nemeck-
ého vojnového loďstva vedel 
najlepšie sám jeho veliteľ, ad-
mirál Karl Dönitz. Požadoval od 
Führera, aby zvýšil produkciu 
ponoriek. Nepochodil. Strhla 
sa bitka o Britániu, Nórsko 
a Francúzsko.  Až vybudovaním 
nových základní vo Francúzsku 
a Nórsku, podarilo sa nem-
eckým ponorkám zvýšiť svoj 
počet a preniknúť do oblasti st-
redného Atlantiku. A tak medzi 
Írskym ostrovom a pobrežím 
Grónska našli svoj hrob desi-
atky spojeneckých lodí, poto-
pených ponorkami. Vojna v At-
lantiku naberá desivé rozmery. 
Ponorky nemeckej flotily sa 
dostávajú k pobrežiu Západ-
nej Afriky, neskôr k pobrežiu 
Spojených štátov Amerických. 
Boli videné aj pri pobreží Mexi-
ka, Kuby, Floridy alebo Ven-
ezuely. Všade rozsievali smrť 
a skazu. Počet týchto plavidiel 
stúpol na viac ako tristo. Gru-
pujú  sa do skupín, čím sa ich 
útočná sila znásobila. Ich akčný 
a operačný rádius na tú dobu 
bol neuveriteľný : devätnásť ti-
síc kilometrov ! Situácia pre spo-
jencov sastala kritickou. V roku 
1942 padlo za obeť ponorkám 
najmenej päťsto lodí. Zdalo sa, 
že spojenci nebudú schopní 
nahradiť tieto straty stavbou 
nových plavidiel. 

 Dňa 1. mája 1943 admirál 
Karl Dönitz sústredil v oceáne 
najväčší počet nemeckých 
ponoriek, aby rozhodol o vláde 
Nemecka nad Atlantikom. Pod-
morské plavidlá vyplávali na ot-
vorené more. Nastal neľútostný 
boj medzi plávajúcimi kon-
vojmi a ponorkami, aký kedy 
história zaznamenala. Rozkaz 

admirála znel jasne : „ Zaútočiť, 
postupovať, potopiť!” Na to ne- 
mecké ponorky potopili 72 
lodí. Stratili iba jedno plavidlo. 
Britská admiralita bola zdesená. 
Zdalo sa, že systém ochrany kon- 
vojov, privážajúcich vojenský 
materiál do Anglicka a Ruska, 
nie je úspešný. Práve v ten májo- 
vý deň, jeden z konvojov sa vra- 
cal z Británie do USA. Zastihlo 
ho zlé počasie a začal sa na mori 
 rozptyľovať. Nemecké ponorky 
sledovali tento konvoj a o štyri 
dni ho prepadli. Potopili ďalších 
sedem obchodných lodí ...
 Je známe, že do bojov proti 
britským a americkým konvojom 
v Atlantickom oceáne zasiahli 
nečakane aj nemecké vzdušné 
sily – Luftwaffe. Pre spojencov 
to bolo veľkým prekvapením. 
Obyčajne sa na oblohe objavilo 

neznáme lietadlo a na lodiach 
vyhlásili bojový poplach. Stalo 
sa pravidlom, že tajomný stroj 
si vyhliadol svoju obeť a hneď 
na ňu zaútočil. Nakoniec sa 
stratil v diaľavách nad Atlan-
tickým oceánom. Jeho zásahy  
leteckými bombami na amer-
ické lode boli veľmi presné. 
Vzniklo podozrenie, že toto 

nemecké lietadlo je vybavené 
navádzacím radarovým zari-
adením. Dlho sa pokúšali spo-
jenci odhaliť tajomstvo tohto 
stroja. Avšak bezvýsledne. 
 „Orol nad Atlantikom“, ako 
ho nazvali, vždy stačil v posled-
nej chvíli uniknúť. Nasadenie 
nemeckých bojových lietadiel 
nad morom prehodilo cez pa-
lubu všetky strategické základy, 
podľa ktorých bola britská flo-
tila a britské obchodné loď-
stvo vyvinuté. Zhora lietadlami 
a zdola ponorkami bolo ohro-
zené všetko, čo sa objavilo 
na morskej hladine a plávalo. 
Taktiež vzdušný priestor nad 
horizontom. V časoch vojny 
nemecká propaganda prezrád-
za okolnosti tejto novej leteckej 
zbrane: „Ten, kto so svojim 
malým kuriérnym lietadlom 

pristane na niektorom letisku 
pred nemeckými diaľkovými 
bojovými lietadlami, je týmto 
obrovským rozdielom doslovne 
ohromený. Rozmery týchto 
vzdušných obrov spozná až 
vtedy, keď stojí pod ich kríd-
lami alebo sa vzpriamene pre-
chádza po chodbe ich kabíny. 
Ide o dokonalé, technicky spo- 
ľahlivé stroje, vybavené najmo-
dernejšou elektronikou. Muži 
posádky lietadla, pripravení na 
ďalekú cestu nesedia za sebou, 
ale majú v kabíne dostatok pries- 
toru na voľný pohyb. Na rozkaz 
veliteľa, podľa bojových úloh, 
môže každý svoju pozíciu po-
hodlne zaujať. To preto, lebo 
útok týchto lietadiel proti nepria- 
teľským lodiam na otvorenom 
mori, neohraničuje sa len na 
cielené zvrhnutie bômb za níz-
keho letu. Nesie aj charakter 
regulárneho boja“.
 Štvormotorové nemecké bom- 
bardovacie lietadlá diaľkového 
nasadenia typu „Focke-Wulf“ 
, mali v zostave nemeckého le-
tectva Luftwaffe svoju zvláštnu 
tvár. Nemecké vojenské pra-
mene o tom hovoria: „Je to 
tvár, formovaná časom nasade-
nia jednotlivých letov, diaľkou, 
a osamotenosťou vo vzdušnom 
priestore nad oceánom. V ope-
račnej miestnosti, keď sú piloti 
sklonení nad mapou Európy 
a nad mapou mora, uvedomu-
jú si cez svoje povely a myslen-
ie, že ovplyvnia ducha mužov, 
ktorí budú nasadení do boja. 
Kontinenty na týchto ďaleko 
lietajúcich lietadlách javia sa 
ako malé vnútorné jazerá alebo 
krajinky. K lietadlu piloti nema-
jú vrodenú dôveru. Táto sa musí 
od nasadenia, k novému nasa-
deniu proti nepriateľovi trvale 
utužovať. Takýmto spôsobom 
sa prekoná počiatočná neis-
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Nástup posádok do služby. W. Churchill 
nazval tieto lietadlá “metly Atlantiku”.

Predletová príprava 
7 - člennej posádky.

Obliekanie posádok 
pred letom.



tota a zážitok z nekonečného 
priestoru dostane svoje správne 
miesto „! 
 Duch a charakter posádok 
nemeckých diaľkových  lietadiel 
“Focke-Wulf“   začal sa formovať 
ešte v časoch športového a ob-
chodného letectva na letiskách 
v Las Palmas alebo v Bathurste.  
Učitelia viedli týchto budúcich 
pilotov a letecký personál k bez- 
príkladnej bojovej tradícii a spo-
lupatričnosti. Samotní kandidá-
ti na prijatie do vzdušných síl 
Luftwaffe boli kľudní, rozvážni 
a do seba obrátení muži, ktorí 
prisahali vernosť nemeckému 
letectvu a svojmu Führerovi. 
Pred nasadením do bojových 
operácii stretli sa velitelia lieta-
diel v dispečerskej miestnosti, 
aby naposledy preskúmali 
potrebné mapy a oboznámili sa 
s bojovými rozkazmi. Dostávajú 
približné informácie o počasí. 
Na štarte už stoja lietadlá, pri-
pravené na štart. Mechanici ich 
natankovali pohonnými hmota-
mi. Sú vyzbrojené muníciou 
a naložené leteckými bombami. 
Posádka je zásobená potravin-
ami. K padákom pre posádku 
pribudli nafukovacie plávacie 
vesty a gumené záchranné 
člny. Palubný technik s jedným 
pomocníkom naposledy pre-
veruje citlivé palubné prístroje. 
Posádka sa šplhá do kabíny 
a zaujíma svoje miesto. Velite-
lia preberajú velenie a riadiacu 
páku. Potom ťažko naložené 
lietadlá dlho rolujú a následne 
štartujú v prikázanom kurze. 
A keď sa raz zdvihnú zo zeme, 
zmení sa táto ohromná masa 

kovu na obzvlášť elegantného 
letiaceho vtáka, ktorý rýchlo 
mizne za horizontom.
 Hodiny a hodiny už krúži 
nemecký orol nad svojim atlan- 
tickým revírom. Len čo zočí 
svoju korisť a osamelo plávajú-
cu loď, napadne ju! Je to 
otázka niekoľkých minút, do-
konca sekúnd. Zbrane súperov 
rachotia zdola hore, ale aj zho-
ra dolu. V zameriavači veliteľa 
lietadla sa loď približuje veľ- 
kou rýchlosťou. Závesné zaria- 
denie uvoľňuje bomby. Strelec 
lietadla hlási zásah na zadnej 
palube lode, kde vyšľahnú pla-
mene. Potom vidí aj záchranné 
člny spustené na vodu. A pokiaľ 
sa nemecký štvormotorový 
bombardér znovu otáča na 
prikázaný smer, loď zasiah-
nutá bombou pomaly klesá 
do vĺn Atlantiku. Posledné SOS 
platí pre ucho anglického rá-
diotelegrafistu, ako predzvesť 
nešťastia anglickej lode, ktorá 
sa stráca severne od Veľkej Bri-
tánie bez toho, aby jej mohol 
niekto pomôcť. 

 Vývoj novej spojeneckej tak-
tiky a techniky však nakoniec 
znamenal skazu pre nemecké 
ponorky  a podobne pre nem-
ecké vzdušné sily Luftwaffe. 
Už v máji 1943 musel admirál 
Karl Dönitz odvolať všetky 
ponorky  z Atlantického oceánu 
a stiahnuť ich k pobrežiu Nem-
ecka. Podobne veliteľ letectva 
Herman Göring utrpel v roku 
1940 zdrvujúcu porážku v bitke 
o Britániu, z ktorej sa už nikdy 
nespamätal. Bol to začiatok 
konca Veľkonemeckej ríše, ktorá 
mala siahať od Pyrenejí po Ural 
a chcela si podmaniť európske 
národy. Známy britský politik 
Winston Churchill sa vyjadril 
o tejto námornej vojne slovami 
: „Bitka o Atlantik bola význ-
amným faktorom počas celej 
vojny ! Nesmieme ani na oka-
mih zabudnúť, že všetko, čo sa 
odohrávalo inde na pevnine, 
na mori, či vo vzduchu, záviselo 
v konečnom dôsledku od jej 
výsledku“! 

Pokračovanie: Ostrov 
v Stredozemnom mori. 

 Pre veľký záujem o zoskoky 
padákom začal Slovenský ná-
rodný aeroklub pripravovať 
podmienky, aby aj tento šport 
na Slovensku uzrel svetlo sveta. 
Začiatkom roka 1947 opustil 
dovtedy skákajúcu trojicu Mi-
chal Muzika, vzhľadom na 
chorobu, ktorú si priniesol zo 
zajateckého tábora v Nemecku. 
Ich veliteľ škpt. let. Juraj Meško 
sa z osobných dôvodov už ďalej 
v parašutizme SNA neangažoval 
a tak na propagačné zoskoky 
zostali len dvaja Viktor Ilavský 
a Ladislav Vašečka. Za zásluhy, 
ktoré mal Juraj Meško mu bol 
SNA udelený diplom a čestný 
odznak predsedu parašutis-
tického odboru v Bratislave.
 Parašutistický odbor pri po-
bočke SNA v Bratislave bol ofi-
ciálne založený 23. apríla 1947. 
Za predsedu bol zvolený moto-
rový pilot Dr. Ing. Ján Trávniček. 
Ladislav Vašečka bol zvolený za 
podpredsedu s funkciou - hlav- 
ný inštruktor výcviku. Za člena 
výboru s funkciou - inštruktor 
výcviku bol zvolený Viktor Ilav-
ský. Po ustanovujúcej schôdzi 
bolo započaté s výcvikom do, 
ktorého sa prihlásilo 35 záujem-
cov. Po lekárskej prehliadke zos-
talo 22, tí aj výcvik dokončili. Do 
výcviku sa hlásili hlavne plach-
tári a a motoroví piloti, ktorí tak 
tvorili jadro parašutistického 
základu. Aký tvrdý výcvik ich 
čaká, to vedeli len inštruktori, 
ktorí ním prešli počas 2. svet. 
vojny, ako príslušníci Padákovej 
školy. Tá tvrdosť a náročnosť vy-
chádzala z potrieb typu padáka 
nemeckej výroby RZ-20, na 
ktorom mali všetci po skončení 
výcviku skákať. Tento padák mal 
počas klesania značnú osciláciu 
a zvýšenú pristávaciu rýchlosť. 

V roku 2006 sme si v 4. čísle 
Červené barety spomínali 
na prvé športové zoskoky 
padákom, ktoré boli uskutoč-
nené na leteckom dni v Nitre. 
Tento skromný začiatok vzbu-
dil veľký záujem u divákov. 
Mal preto svoje pokračovanie 
v tom, že v roku 1947 boli na 
letisku vo Vajnoroch vycvičení 
prví parašutisti.

1. časť
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Pohľad z čelnej kopule He 111 
na záliv pri pobreží Atlantiku.

Zúfalý boj lodí 
z konvoja s mo-

derným bombar-
dérom.



60. výročie organizovaného športového 
parašutizmu v Slovenskej republike  
Parašutista nikdy dopredu neve- 
del odhadnúť, aký bude dotyk 
so zemou pri pristátí. Preto aj 
príprava vyžadovala všetky mož- 
né alternatívy pristátia. Nacvi- 
čovali sa kotúle dopredu – na-
ľavo, napravo, dozadu – naľavo 
a napravo i džudo kotúle. Nacvi- 
čoval sa tiež aj skok plavmo, 
cez 3 -9 osôb. Pri nácviku dopa-
dov sa používali mostíky RZ až 
do výšky 3 m. Pred zoskokom 
padákom si bolo potrebné za- 
bandážovať nohy a zápästia pro- 
ti vykĺbeniam. Naproti tomu 
padák RZ-20 po svedomitom 
zabalení bol úplne bezpečný 
a skákalo sa na ňom bez zá-
ložného padáka. Na Slovensku 
sa na ňom urobilo viac ako 
3.000 zoskokov bez závad.
 Začiatky tvorenia sa parašu-
tistického odboru boli veľmi 
zložité a náročné. Preto do 
tvorby a organizačného zabez- 
pečenia bolo zapojené veľké 
množstvo sympatizantov para- 
šutizmu. Patronát nad parašu-
tizmom prevzal na seba pred- 
seda leteckého odboru Pove-
reníctva dopravy Ing. Ján Jarú-
nek. Pod tento odbor spadali 
všetky civilné letecké činnosti 
a aj športová oblasť. Bolo potreb- 
né zabezpečiť legislatívu, osved- 
čenia o odbornej spôsobilosti 
parašutistu, letecké legitimácie, 
lietadlo a jeho obsluhu, ma-
teriál ako boli padáky a ostatné 
výcvikové zariadenia, i úhradu 
výcvikovej činnosti.  Materiálnu 
pomoc zabezpečil pplk. let. 
Július Trnka, ktorý bol zároveň 
v tom období aj podpredse-
dom SNA. Medzi zápalistých 
zakladateľov okrem iných patri-
li hlavne Rudolf Slamka, Štefan 
Pleško, Ján Gerhoffer, Cyril Deb-
nár, Jozef Jakab, Milan Lipa, Ivan 
Mičík, Alojz Zábrodský, Anton 
Strýček. Bez nich, ako aj ďalších 
by sa táto priekopnícka práca 
nebola uskutočnila. Dovtedajšie 
skúsenosti mali len inštruktori 
a aj to len z vojenského výcviku. 
Preto vo veľkej miere čerpali zo 
skúseností francúzskych špor-
tových parašutistov. Tie boli na 
naše podmienky spracované do 
“Dočasných smerníc pre 
výcvik a skúšobný poriadok 

športových parašutistov.” Tieto 
schválila, na to určená 5 členná 
komisia.
 Medzitým Viktor Ilavský a La-
co Vašečka pokračovali svojimi 
vystúpeniami - propagačnými 
zoskokmi voľným pádom na rôz- 
nych leteckých dňoch. A neboli 
to len voľné pády s 5 sekundo-
vou výdržou, s ktorými začínali, 
ale začali skákať voľné pády 
s výdržou do 40 sekúnd. V tom 
období to boli prvé neoficiálne 
rekordy v dĺžke voľného pádu 
na Slovensku i v ČSR. Po nich 
ešte viac ako 5 rokov ich výkony 
nikým neboli prekonané.  Dnes 
môžeme tieto ich odvážne činy 
len obdivovať, ako to vtedy 
vlastne dokázali. Nemali žiadne 
skúsenosti zo zoskokov voľným 
pádom. Boli to vlastne samouko- 
via. Voľný pád väčšinou prekoná-
vali padaním na chrbte a pri tom 
sledovali zem cez rameno. Výška 
otvárania bola len individuálnym 
odhadom videnia približujúcej sa 
zeme. Výškomery a istiace zaria- 
denia neboli žiadne. Cvičné pa-
dáky pre zoskoky voľným pádom 
nemali. Využívali sa len pilotné 
padáky, ktoré po dlhšom voľnom 
páde mali pomerne silné trhnu-
tie. Ako záložné padáky slúžili im 
pilotné sedacie.
 Ich verejné vystúpenia sa zo 
Slovenska pomalý presúvali aj 
na Moravu a do Čiech, kde na 
zoskoky povolávali parašutistov 
zo zahraničia. Mnohé ich vystú-
penia mávali aj veselé príbehy 
vo forme zábavného programu 
pre divákov. Jedno takéto vys-
túpenie sa uskutočnilo napr. vo 
Vyškove. Tam s Vašečkom spolu- 
pracoval vtipný reportér leteckého 
dňa Vaňhara. Ten sa s Va-šečkom 
dohodol, čo urobia. Rozhla- 
som    vyhlásil , že na zoskoky mali 
z Bratislavy prísť dvaja parašu-
tisti, ale prišiel len jeden. Vyz-
val divákov, či by si niekto za 
toho druhého nechcel z lietadla 
skočiť. Vašečka sa zdržiaval v ci-
vile medzi obecenstvom a tak sa 
dobrovoľne prihlásil ako jeden 
z divákov. Reportér sa ho pýtal, či 
chce skákať. On na to odpovedal, 
že chce, ale po zoskoku by si sám 
rád zalietal na lietadle. Na to mu 
reportér dal súhlas. Medzitým 

Ilavský skákal ukážkový zoskok 
voľným pádom. Vašečku obliekli 
do kombinézy a dali mu dva 
padáky. Skákal z výšky 2500 m 
s výdržou 40 sekúnd. Pri tomto 
zoskoku bolo v hľadisku abso-
lútne ticho. Pristál okolo 180 m 
pred tribúnou. Prišlo pre neho 
poriadateľské auto, ktoré ho ne- 
chalo na určitú vzdialenosť od 
lietadla. Podľa predchádzajúce- 
ho dohovoru lietadlo Piper Cup 
bolo naštartované. Mechanik z ne- 
ho vystúpil a Vašečka urýchlene 
bežal do lietadla. Aby napätie 
bolo ešte väčšie reportér hlásil 
do rozhlasu: “Lidičky zadržte ho, 
von nám sebere!“ S mechani- 
kom bol vopred dohodnutý, ako 
to všetko bude prebiehať. No, čo 
čert nechcel, na výzvu zareagoval 
jeden policajt, ktorý sa rozbehol 
za Vašečkom a chcel ho zadržať. 
Vašečka ani sám nevedel aký trik 
použil, aby sa ho zbavil a šups do 
lietadla. Pridal plyn a roloval pred 
tribúnu, od ktorej odštartoval 
Vo výške asi 60 m otočil lietadlo 
o 180 stupňov, mierným náletom 
pred tribúnou dvíha lietadlo a ľa- 
vým súvratom a glizádou pris-
táva pred tribúnou. Táto jeho 
výdrž, ako si na ňu po rokoch spo- 
mínal bola veľmi riskantná a viac 
ju neopakoval. Ich spoločné vys-
túpenia boli určitou predohrou 
toho, že zanedlho pribudli aj 
vystúpenia tých, ktorí sa na zos-
koky už usilovne pripravovali na 
Vajnorskom letisku, ako napr. Ma- 
rek Čaučík, Karol Pastucha, V. Hlôš- 
ka, Štefan Uher a rada  ďalších. 
Všetci cvičenci a inštruktori tak 3 
– 4 krát do týždňa merali cestu 
v Bratislave od Novej Doby do Vaj- 
nor a späť peší, lebo v tom čase 
MHD do Vajnor ešte nebola. Za- 
každým to bolo tak 10 – 12 km, čo 
však zaratávali ako súčasť výcviku. 
 Každá nová akcia pred jej 
uvedením do života máva vždy 
predpremieru. Aj výcvik 22 pa- 
rašutistov si to vyžadoval. Keď 
sa blížil k záveru bolo potrebné 
urobiť jednu generálku na skúš- 
ku. Tú urobil s piatimi cvičen-
cami ich inštruktor a výsadkový 
sprievodca Viktor Ilavský dňa 23. 
júla 1947. Zoskoky dopadli dobre. 
Bol to signál, že je možné urobiť 
ich so všetkými vycvičenými. Celý 

výcvikový kurz prvých 22 špor-
tových parašutistov
 Dr. Ing. Ján Trávniček, Helena 
Čechová, Viliam Holčí, Karol Pas-
tucha, Milan Fukes, Dr. Bohuslav 
Vaculík, Jaroslav Ondrušek, Miros- 
lav Hajdučík, Emil Julény, Konštan- 
tín Fašung, Vladimír Krman, Viliam 
Lenárd, Jaroslav Jandera, Jaroslav 
Klimko, Roman Woložčuk, Jaroslav 
Panák, Jozef Leška, Viliam Žáček, 
Marek Čaučík, Štefan Uher, Karol 
Janotík, Milan Blažo (skákal vo Vaj- 
noroch 23. augusta 1947).  Skákali 
na padákoch RZ-20 z výšky 600 m 
bez záložných padákov z lietadla 
Dakota – DC 3. Otváranie padákov 
bolo automatické – na statické la- 
no. Boli to prví športoví parašu-tisti 
vycvičení po 2. svet.vojne v Česko- 
slovensku. Tento dátum zoskokov 
je považovaný za vznik športového 
parašutizmu v Československu.
 Už na druhý deň 24.8.1947 
nastúpili znovu do lietadla, aby 
predviedli propagačný zoskok 
v Baťovanoch. Bolo to pri 
príležitosti otvárania nového 
letiska v Malých Bieliciach. Tu 
prvý zoskok voľným pádom 
uskutočnil aj Vlado Hlôška. Po-
tom pokračovali v propagačných 
zoskokoch po celom Slovensku, 
ako i na Morave a v Čechách. Na 
Slovensku skákali v Rimavskej So-
bote, v Žiline, Humennom a na 
Morave v Ostrave a Hodoníne.
 Po šiestich povinných zos-
kokoch ich skúšobná komisia 
Povereníctva dopravy dňa 
21.11.1947 vyradila ako športo-
vých parašutistov. Obdržali vys-
vedčenie a skúške z odbornej 
spôsobilosti, leteckú legitimáciu 
parašutistu s kovovými odznak-
mi svojej odbornosti (malý 
a veľký). Do konca roka 1947 
urobila skupina 24 bratislavských 
parašutistov (plus inštruktori) 
spolu 182 zoskokov. 
 Myšlienka pplk. let. Júliusa 
Trnku z roku 1946 o založení 
športového parašutizmu na Slov-
ensku, ktorú vtedy vyslovil pred 
Vašečkom bola splnená. V tomto 
roku si tak pripomíname 60. 
výročie.
     (Spracované podľa spomienok 
Ladislava Vašečku).

Emil Tencer
    KVV  B. Bystrica       
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Rytier vajnorského neba

Pamätám sa, hovorí o sebe  
jeden z nich, Milan Ambróz, 
člen KVV v Bratislave, že v ten 
deň keď som si sadol do lietadla 
L-60 Brigadýr, boli krásne pod-
mienky na lietanie. Usadil som 
sa v kabíne, zovrel v ruke riadia-
cu páku, zapol magnety a otočil 
hlavným spínačom štartéra. 
Netrvalo dlho a uvedomil som 
si ten blažený pocit, že som 
vo vzduchu. Pod lietadlom sa 
nachádzala známa prírodná re- 
zervácia zvaná Šúr. Krátky pohľad 
na palubnú dosku, výškomer, 
otáčkomer, tlak oleja, tlak pa-
liva, rýchlomer, všetko bolo 
v najlepšom poriadku. Motor 
lietadla si spieval tú svoju večnú 
pieseň. Spadlo zo mňa napätie, 
rozhliadol som sa okolo seba. 
Musel som dávať veľký pozor. 
Tam niekde nado mnou hore 
krúžili vetrone Ing. Miloslava 
Orta a Ing. Františky Frajkovej, 
svetoznámych pilotov bezmo-
torového lietania. Vo vzduchu 
sú aj motorové lietadlá Ing. 
Tomáša Maňku a Ing. Milana 
Koprnu. No a tam, niekde dole 
pri veľkom hangári, sa pripra-
vujú na výsadok parašutisti na 
čele s Jaroslavom Mehešom 
a Alžbetou Mehešovou, drži-
teľmi svetových rekordov. Ro-

bil som práve posledný, tretí 
okruh s lietadlom okolo letiska, 
keď to začalo. Bol to moment 
a moja kabína sa ocitla v dyme. 
Začali štípať oči a prestával som 
vidieť. Ešte toto mi chýbalo 
– preblesklo mi hlavou. Stia-
hol som plyn, vypol palivo a so 
sklzom s privretými očami po-
zorujem približujúcu sa zem. 
Šťastlivo pristávam. Motor sa 
podarilo uhasiť a našla sa aj 
chyba : požiar vznikol od skratu 
na cievke.
 Milan Ambróz, dnes člen 
klubu vojenských výsadkárov, 
mal vtedy šťastie. Na klubových 
schôdzach, aj pri pohári pez-
inského vínka, sa vracia v spo-
mienkach do tých pamätných 
čias. V našom klube patrí medzi 
letecké esá vajnorskej oblohy. 
V aeroklube strávil desiatky 
rokov. Narodil sa 13., augusta 
1931 v Bratislave, kde prežil 
aj svoju mladosť. V čase vojny 
s obdivom sledoval americké 

bombardovacie lietadlá, ako 
zanechávajú nad  Bratislavou 
biele čiary. Tieto ho sko-ro prip-
ravili o život. 
Prežil bom-
bardovanie 
Apollky, kde 
o  v l á s o k 
unikol smrti. 
V roku 1952 
sa prihlásil do 
leteckej orga-
nizácie Dos-
let, ako budú-
ci plachtár. Jeho učiteľmi sa stali 
Miloslav Ort a Miroslav Hollý. 
Na bezmotorových lietadlách 
nalietal úctihodných 540 hodín, 
aby sa stal aj inštruktorom. Ria-
diacu páku držal v lietadlách 
Krajánek, Pionýr, Šohaj, Luňák, 
ale aj Blaník, Kmotr a Orlík. 
Schopný pilot nezostal len pri 
vetroňoch. Presedlal aj na mo-
torové lietadlá. Boli to Zlín 105, 
205, 326, ďalej L-40, 60, Z-42, 
43, 145 a podobne. Nalietal 
ďalších 1435 hodín v sedadlách 
lietadiel. Stal sa inštruktorom 
motorového lietania. Pôsobil aj 
ako vlekár vetroňov, aby sa stal 
aj vysadzovačom parašutistov 
a rozhodcom. Svoju bohatú 
leteckú činnosť Milan Ambróz 
ukončil v roku 1991. 
 Hruď tohto veterána zdo-
bia početné vyznamenania. Sú  
to medaile Za obetavú prácu 
I. a II. stupňa, medaile k 25. 
výročiu Zväzarmu a tiež k jej 
35. výročiu. Obdržal rad poch-

valných uznaní . Zapísal sa tak 
do histórie Slo-venského letec-
tva. Nakoniec si Milan Ambróz 

s p o m í n a 
aj na ďal- 
šiu z nes-
početných 
p r í h o d , 
ktoré ho 
s t r e t l i 
medzi ne-
bom a ze-
mou: “Na 
p o ľs ko m 

lietadle Vilga W-35 som od-
štartoval z vajnorského letiska 
a nabral kurz v smere Hloho-
vec. Cieľové letisko však bolo 
v Nitre. Spoluletiaci kolega ma 
počas letu upozornil, že máme 
postriekané zadné sklo nezná-
mou tekutinou a stratili sme 
viditeľnosť. Boli sme práve nad 
Hlohovcom a nemohol som 
sa vrátiť. Nuž pokračovali sme 
v lete a sledovali situáciu. Až 
po pristátí na letisku v Nitre sa 
zistilo, že ľavá nádrž na ben-
zín je prázdna ! Na nehode sa 
tento raz podpísali naši vajnor-
skí mechanici. Mechanik Žižka 
a Fekete po naplnení lietadla 
benzínom nenašli  kovový ben-
zínový uzáver. Nuž si pomohli 
svojským spôsobom. Do prázd-
neho otvoru vrazili korkovú zát-
ku obalenú handrou. Počas letu 
táto prirodzene aj s handrou 
zmizla spolu s benzínom“! 

Alexander Georgievský
       KVV Bratislava

Ak by ste si mysleli, že rytieri existovali len v stredoveku, 
mýlite sa. Aj dnes sú medzi nami a žijú v ústraní. Ryt-
ieri vajnorského neba. Ibaže nesedeli v sedlách rých-
lych vraníkov v plechovom obrnení, ale na sedadlách 
rýchlych lietadiel oblečení do padákov. Sú to pamätníci 
dávnych čias nášho športového i vojenského letectva 
a parašutizmu, organizovaní v leteckých kluboch. Patria 
medzi klenoty našej bývalej československej a dnešnej 
slovenskej leteckej histórie. Sú to členovia bývalého KA 
v Bratislave na letisku vo Vajnoroch. Sú to tiež modelári 
malých lietadiel, plachtári, motorári a odvážni muži na 
padákoch – parašutisti a výsadkári.
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Na fotografii chýba Růžena 
Doležalová z Prahy a Marie Ca-
chovanová tiež z Prahy, ktoré 
odišli domov autom priamo 
z letiska. Fotografia je robená 
na železničnej stanici Mimoň, 
odkiaľ dievčatá odchádzali 
vlakom domov. Fotoaparát na 
kinofilm mala v batožine Vlasta 
Čejková a až na stanici ho vy-
brala. Sama spravila niekoľko 
skupinových fotografii a potom 
som zavolal všetky dievčatá ja, 
ktorý som bol ich veliteľom a 
inštruktorom a chcel som ich 
vyfotografovať všetky. To sa mi 
aj celkom podarilo, aj keď som 
fotografoval prvý krát. Potreb-
né údaje mi na aparáte nas-
tavila moja budúca manželka 
(expozičnú dobu, clonu a 
diaľku). Fotografie spravila až 
v Liberci a dievčatám, na ktoré 
mala adresu ich poslala.

 Je to jediná fotografia, na 
ktorej sú dievčatá v civilnom 
odeve. Pred koncom kurzu 
prišli do Hradčian reportéri z ar-
mádneho tlačového strediska 
a robili fotografie z výcviku a 
vlastných zoskokov, ktoré po-
tom boli zverejnené aj so spri-
evodným textom v časopisoch 
Naše vojsko, Vlasta, Partyzán 
a Krídla vlasti. Časopisy máme 
do dnešného dňa uschované 
a dal som ich k dispozícii P. 
Franíkovi na články do našich 
Červených baretov v roku 2005 
a skenované som poslal kolegovi 
V. Kameníkovi do Českej repub-
liky a E. Tencerovi do Prievidze. 
Niektoré materiály som poslal aj 
Vlaste Rybínovej do Prahy, ktorá 
teraz spracováva podklady do 
kroniky o civilných a vojenských 
výsadkároch a o začiatkoch 
parašutizmu v Českej repub-

like k šesťdesiatemu výročiu 
vzniku výsadkového vojska. Pre 
zaujímavosť je treba spomenúť, 
že pred inštruktorským kurzom 
žien prebehol aj inštruktorský 
kurz mužov, ale ten bol prísne 
utajovaný a nič o ňom nebolo 
zverejnené.
 Z desiatich dievčat, pokiaľ 
viem, nežije už Jiřina Hřibková, 
ktorá s Vlastou Rybínovou 
cvičila v Prahe prvých civil-
ných parašutistov (aj P. Franí-
ka).Vlasta Rybínová, dnes 
osemdesiatročná pani žije 
v Prahe, dopisujem si s ňou a 

ako členka pražskej organizácie 
vojenských výsadkových vet-
eránov má o parašutizmus stále 
zaujem. Od V. Kameníka z ČR 
som sa dozvedel, že v Prahe 
žije  vtedy najstaršia absolvent-
ka parakurzu Ružena Doležalová 
(vydatá Borská) a v Ostrave Ele-
na Donátová (vydatá Krbcová), 
obidve sú vdovy.
 Bol by som rád, keby si v tom-
to príspevku našli svoju prvú 
inštruktorku aj ďalší výsadkoví 
veteráni ako na Slovensku, tak aj 
v Čechách. Zdeněk Sigmund

    Člen KVV Bratislava

Výsadkového vojska na letisku v Hradčanoch v októbri 1948.

n 29.9. sme si pripomenuli sviatok 
sv.Michala – patróna výsadkárov. 
Je po sv. Márii a sv. Jozefovi tretím 
najviac uctievaným apoštolom na 
Slovensku. Vystupuje ako knieža 
anjelov(archanjel), nebeský bojo-
vník a víťazí nad drakom(diablom).
Takto je vyobrazený i na prívesku/
plakete, ktorý nechala vyrobiť 
O KVV SR v Žiline. Na Poslednom 
súde potom váži ľudské duše.
n 4.11. sa v Žiline uskutočnilo zasad- 
nutie rozšírenej Rady KVV SR. Hlav- 
ným cieľom bolo zhodnotiť stav príp- 
rav na STRETNUTIE 2007, ktoré sa us- 
kutoční 29.6. až 1.7.2007 v Žiline. 
Predseda O KVV ZA F. Glatter pred- 
stavil návrh priebehu akcie, včítane 
sprievodných programov. V rámci 
Rady došlo k výmene informácií o čin- 
nosti jednotlivých oblastných klu- 
bov s výhľadmi na rok 2007. S uspo- 
riadaním III. M SR veteránov KVV SR  
pre rok 2007 nepočíta, v novembri 
2007 by sa mal uskutočniť  7. Snem KVV 
v Žiline. Pripravované VČS prinesú 
v O KVV i niektoré signalizované 
personálne zmeny, ktoré sa odrazia 
v niektorých klubových činnostiach.

n Na Deň vojnových veteránov – 
Martina 11.11.2006 sa rozlúčili so se- 
zónou 2006 zoskokmi v Slávnici čle-
novia O KVV BA - V. Gajdoš a M.Mi- 
chajlov a 2 noví členovia. Akciu spo-
ločne M. Mikulom (Ak Dubnica) pri- 
pravil M. Michajlov. Skákalo sa z Bri-
gadýru (OM-LKO) a každý (dobre 
naobliekaný) „dal“ 2 zoskoky, krídlo/ 
lano z 1300 m pri teplote na zemi 
+5°C, ktorá sa líšila od teploty „hore“. 
n V dňoch 17.-18.11.2006 zorgani-
zoval O KVV ZA autobusový zájazd  
„Po stopách 2. čs. pdb“. Akcie sa 
zúčastnilo 27 účastníkov O KVV 
z BA, TN, PO a ZA. V rámci akcie 
účastníci položili kytice kvetov k  pa- 
mätníkom v poľských Novosiel-
cach, Zarszyne a na Dukle,  bolo 
i dosť času  k neformálnemu pre-
diskutovaniu problémov KVV. 
n Posádkový klub armády na 
Kollárovom nám.10 v Bratislave 
okrem O KVV Bratislava navštevuje 
ďalších 18 klubov a združení
n 5.12.2006  bola spustená diskus-
ná stránka KVV Bratislava. Vstup 
na stránku je www.kvv.sk.
n Účasť členov O KVV BA na VČS 

iných KVV - 25.11.  Prostějov(7), 
2.12. Zlín (7), 9.12 Praha (3), 9.12. 
Žilina (1), 4.1.Trenčín (1) 
n V dvojtýždenníku SZPB Bojov-
ník č. 26 sa objavil článok o KVV 
z pera P. Franíka.
n Skákajúci veteráni na Sloven-
sku môžu v roku 2007 využívať 
k zoskokom hlavne lietadlá: L-410 
Turbolet (OM-ODQ, OM-SAB), L-
60 Brigadýr (OM-LKO), PZL-104 
Wilga(OM-CZA?), aeroklubové 
cessny. „Bratislavská“ AN-2 OM-
GHN bola v roku 2006 kúpená 
súkromnou spoločnosťou z Micha-
loviec a hangáruje v Košiciach, „ko-
šická“ AN-2 bola odpredaná do 
ČR. Pre náročných je k dispozícii  
i vrtuľník Mi-17 s vyššími náklad-
mi na letovú prevádzkovú hodinu, 
tzn. vyššou cenou za letenku.
n Smutná správa. V piatok 29. de- 

cembra 2006 sme sa rozlúčili 
v Žiline s pplk. v.v. Mgr. Pavlom 
Bučkom. Česť jeho pamiatke. 
n Novým predsedom O KVV Tren-
čín bol na januárovej VČS zvolený 
Jozef Krajčír (tel. 0905/831 452)
n Ďakujeme za priania k Novému 
roku 2007, ktoré sme dostali od: 
J.Starý, M.Řepka (Prostějov), M. Mi- 
kulovský (Trenčín), F.Lacko (B. Bys- 
trica), L.Dvořáček (Praha), J. Havlí- 
ček (Olomouc) , A.Šulák, A.Kolář 
(Zlín) a ďalších.  
n Dňa 3.11.2006 sa uskutočnil 
zálet prezidentského špeciálu TU 
154 M. Zúčastnili sa ho J. Poláček, 
K.Takáč, J.Meheš. Ďakujeme náš-
mu členovi J. Matuškovi za zorgani- 
zovanie našej účasti na tomto zálete. 
nDňa 9.12. 2006 sa zúčastnili naši 
členovia J. Poláček a P. Franík VČS 
KVVV Praha. 

Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde: 1.4.2007 l Kontaktná adresa: Pavel Franík, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava, tel./fax: +421 2 6439 2349 l Juraj Poláček, Úradníc-
ka 12, 831 03 Bratislava, tel. +421 2 4464 2911, +421 903 25 36 36, e-mail: jpm@jpm.sk l spravodaj Červené barety: www.jpm.sk l Len pre vnútornú potrebu KVV 
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Absolventky prvého inštruktorského 
parakurzu žien v padákovej škole

Blahoželáme k životnému jubileu! 1.Q/07

75
rokov

Alexandrovi Georgievskému

Pri tejto príležitosti Ti, milý priateľ, gratu-
lujeme a zo srdca želáme pevné výsadkárske 
zdravie a veľa pohody do ďalších rokov života.


