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Le para ne meurt pas... Il exécute son ultime 
saut. Le para ne vas pas au ciel. Il y returne. 
(Voľný preklad z francúzštiny –„Parašutista ne-
zomiera, uskutočňuje svoj posledný zoskok. 
Parašutista nejde do neba, on sa tam vracia“.)

60. výročie výsadkového vojska
Vojenskí výsadkári v ozbro- 
jených silách Slovenskej re-
publiky

1.január 1993 sa zapísal do histó-
rie mnohoročného úsilia sloven-
ského národa ako deň završujúci 
etapu deklarovania vlastnej 
štátnosti, zmateriálizovanej vo vyh-
lásení a v medzinárodno-právnom 

Pokračovanie na str. 3

K januáru 1989 sa 22. výsadková brigáda špeciálneho 
určenia členila na veliteľstvo a štáb, jednotky velenia, bojo-
vej a logistickej podpory, uzol špeciálneho rádiového spo-
jenia, oddiely špeciálneho prieskumu, výcvikové stredisko 
a rotu podporných zbraní. Pri vzniku Armády Slovenskej 
republiky v januári 1993 sa vyčlenením zmluvne dohov-
oreného počtu zbraní, spojovacích prostriedkov, techniky, 
padákového a ďalšieho materiálu vytvorili organizačné  
a materiálové predpoklady na vznik budúcich výsadkových 
špeciálnych a prieskumných jednotiek na Slovensku.

Milí priatelia!

Do rúk sa vám práve dostalo prvé 
číslo ôsmeho ročníka nášho spravo-
daja Červené barety. Nesmierne nás 
teší jeho vysoká čítanosť. Ale nás aj 
zaväzuje. Prešli sme rôznymi obdo-
biami, kedy bolo zle-nedobre a hro-
zilo, že Barety zaniknú, ale aj časom, 
kedy sme pracovali s takým zápalom, 
že sa bojím, že už taký nebude. Všimli 
ste si, že posledné číslo vyšlo v sta-
rom šate. Pritlačil nás termín a už 
nebol čas spracovať ho do konečnej 
grafickej podoby. Ale hneď sme mali 
ohlasy a otázky, ako to bude ďalej. 
Niekedy sa nám podarí niečo, z čoho 
máme sami veľkú radosť napr. séria 
článkov o Luftwaffe s peknými, ešte 
neuverejňovanými fotografiami.  
Ale aj poriadne kopance sa podaria. 
V minulom čísle sa mi podarilo 
pod tri obrázky odznakov umiestniť 
nesprávny text, nakoľko som ich 
vymieňal za iné. Zistil som to, až bolo 
číslo vytlačené. Veľmi som sa hanbil 
aj sám pred sebou, ale stiahnuť sa 
to už nedalo. Okamžite prichádzali 
e-maily, že sme uverejnili hlúposť. 
Dokonca prišiel aj list od Emila 
Tencera, kde sa oprávnene nad tým 
rozhorčuje. Už sa nedalo nič robiť, 
chystal som do tohto čísla veľké 
ospravedlňovanie. Ale hnev na seba 
ma prešiel, keď som si uvedomil, 
koľko ľudí zareagovalo na tento omyl. 
Teší ma, že sme čítaní pozorne  a že 
reagujete. Naša práca by bola bez 
vašich príspevkov slabá. Veľmi vítame 

V ostatnom dieli som sa s Vami lúčil 
etapou odškodňovania účastníkov 
a pozostalých z francúzskej cudzi-
neckej légie (ďalej len CL), žijúcich 
na Slovensku. Tento proces podľa 
Francúzov už skončil, pretože podľa 
francúzskych zákonov, nárok na pe-
niaze uložené slovenskými legion-
ármi vo francúzskych bankách je 
po 30 rokoch premlčaný a prepadli  
v prospech štátu. K účasti v CL sa  
v roku 2006 hlásili poslední 2 žijúci, 
„starí“ legionári. Novou môže byť in-
formácia, že vo Vietname padol fr. gen-

erál Lummer (účastník SNP), bodákmi 
bol ubodaný radista Paulen (Slovák). 
Pplk. O. Wagner slúžil po vojne  
u pešieho pluku v Prešove, medzi pos-
lancami Slovenského snemu v rokoch 
1939 - 1945 by sme okrem Čatloša 
našli napr. Jána S. Vanča (1890-
1975), statkára, kpt. francúzskych lé-
gií. I údaje o počte legionárov pred-
stavujú presné súčty nepresných 
čísiel, rôzne zdroje uvádzajú 75.000 
až 128.000 československých legion-
árov v I. svet. vojne. Jozef Májek bol 
pravdepodobne interbrigadista, atď. 
Ďalšou informáciou môže byť návrat 
zajatcov CL zajatých vo Vietname na 
tzv. kolektívny pas. Z Vietnamu, cez 
Čínu a cez ZSSR pricestovalo do 
vtedajšej ČSR 7.4.1952 cez hraničný 
prechod Čierna nad Tisou 21 čs. ex. 
legionárov (z toho asi 15 Slovákov, 
ročníky narodenia 1922 – 1930) atď.

Najnovšia história légie je pozna-
menaná neslávnymi  menami po ktorých 
pátral i Interpol ako chorvátsky generál 
Ante Gotovina alias Andrija Grabovac, 
Srb Milorad Lukovič alias „Legija“, atď. 
Dnešnej, počtom  klesajúcej légii s asi 

7.700 mužmi velí(l) brig. generál Bruno 
Dary v Aubagne na veliteľstve „COMLE“. 
Medzi „slovanskou“ skupinou sú i Slováci 
(podľa NŠ CL plk. V.Grandmaisora - v r. 
2006 celkom 210 Slovákov – skoro 
jeden slovenský mechanizovaný prá-
por!) a Česi, ktorí konkurujú Ukrajin-
com, Poliakom, Rusom a ďalším národ-
nostiam. V légii slúžili už príslušníci 136 
štátov. Parašutistov (1160 osôb v 9 výs. 
rotách) by sme dnes našli hlavne u 2. 
výsadkového pluku cudzineckej légie -  
( 2.čme R.E.P. – 2. Régiment étranger 
de parachutistes) v Calvi (Korzika), ktorý 
sídli v Camp Raffaelli od roku 1967 
vedľa letiska. Prvá výsadková jednotka 
v CL – rota 3.REI vznikla v apríli 1948  
v Indočíne. Následne v júli 1948 je vyt-
vorený prápor v alžírskom meste Sétif. 
V tejto dobe už existuje od 7/46 i polo-
brigáda SAS. Výberom k légii, dôraz je 
kladený na splnenie fyzických testov, 
prejde asi 1/3 žiadateľov (od roku 1992 
vekový limit znížený zo 40 na max. 32 
rokov!). Sprísnili sa i ďalšie kritéria vý-
beru, dotaz na uchádzača smeruje i na 
Interpol. Nasleduje výcvik jednotlivca, 
jednotky,  pobyty vo výcvikových stredis-
kách – farmách, neskôr Castelnaudary 
(slengovo Castel), Formiguičre, Caylus, 
atď (podľa plánovanej špecializácie), 
spojené hlavne s fyzickým nasadením 
v blokoch v trvaní asi 4 mesiace. Adepti 
behajú, učia sa francúzsky a spievajú pri 

II. časť

3.časť

Slováci v légiach a cudzineckej légii

... dokončenie na str. 4
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Emil Tencer

Dobrovoľne sa prihlásil k vý- 
sadkovému vojsku, kde ho zaradili k 
špeciálnej jednotke pre spravodajstvo  
a prieskum. Mal to šťastie, že ešte zažil 
veliteľov, ktorí bojovali za našu slobodu 
či už v západnom alebo východnom 
odboji. Mená ako Paleček, Čarnota, 
Majerský, Kričfaluši a mnohé iné vždy 
spomína s úctou a obdivom. Po prích-
ode z vojenskej služby v roku 1950 
ho Ústredný výbor Sokola v Bratislave 
poveril vedením výcviku parašutistov  
v Nitrianskom kraji. Stal sa veliteľom kraja 
so sídlom v Baťovanoch, kde bolo jediné 
parašutistické stredisko v kraji. Jeho úlo-
hou bolo rozšíriť výcvik do celého kraja. 
Ako mladý veliteľ, zapálený pre športový 
parašutizmus začal náročnú organizačnú 
prácu. Výsledky boli excelentné. Za krátky 
čas rozšíril výcvik do miest Handlová, 
Prievidza, Nováky, Bánovce nad Bebra-
vou, Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Nové 
Zámky, Štúrovo, Komárno, Šurany, Zlaté 
Moravce, Tlmače, Levice, Nitrianska St-
reda, Komjatice a Vráble. V tejto funkcii 
zotrval až do zrušenia kraja v roku 1960. 
Počas tejto doby zorganizoval mnoho 
inštruktorských kurzov, parašutistických 
súťaží a medzi nimi i I. Majstrovstvá Slov-
enska v športovom parašutizme v Par-
tizánskom, nočných zoskokov a rekord-
ných zoskokov. V rokoch 1954-1955 
viedol nácvik a zabezpečoval účasť 220 
cvičiacich parašutistov a letcov na I. spar-
takiáde v Prahe. Pod jeho rukami vyrástli 
mnohí úspešní športovci, ktorí sa stali 
majstrami športu, československými 
a svetovými rekordérmi a úspešnými 
účastníkmi majstrovstiev sveta. Mená 
ako Mjartanová–Kepáková, Valachovič, 

Kosorín, Šookyová a Švarc preslávili 
slovenský parašutizmus. Helena Mjarta-
nová-Kepáková bola prvou majsterkou 
Slovenska a tiež prvou parašutistkou 
zo Slovenska, ktorá sa stala majsterkou 
sveta a Švarc bol ako prvý Slovák sve-
tovým rekordérom v presnosti pristátia. 

Aj po odchode z platenej funkcie 
zostal v parašutizme aktívne pracovať 
ako inštruktor základného výcviku a bran-
cov. Tiež sa stal medzinárodným rozhod-
com FAI v parašutizme a rozhodoval in-
dividuálnu akrobaciu na majstrovstvách 
sveta v Bratislave. Veľakrát bol hlavným 
rozhodcom na domácich a aj medz-
inárodných súťažiach. Emil Tencer svoje 
parašutistické kvalifikácie získaval v kur-
zoch, ktoré boli centrálne organizované 
ÚV Zväzarmom a výsadkovým vojskom. 
Do vyššej školy športového parašutizmu 
bol zaúčaný spolu s Jehličkom, Kaplanom, 
Kriváňom, Koubkom, Hotěkom a ďalšími 
v kurze, ktorý viedol sovietsky inštruk-
tor a známy športovec Žornik v roku 
1952 v Karlových Varoch. Pre poranenie 
chrbtice, ktoré sa mu stalo na prekážkovej 
dráhe počas vojenskej služby musel 
svoju aktívnu parašutistickú činnosť od 
roku 1954 obmedziť na minimum.

V rokoch 1959-68 bol členom le- 
teckej sekcie a predsedom parašutis-
tického odboru na Slovensku. Tiež 
bol dlhoročným predsedom športovej 
parašutistickej komisie a členom Ústred- 
nej rady aeroklubu SSR a ČSSR. Na po- 
žiadavku SNA v roku 1989 začal písať De-
jiny parašutizmu na Slovensku. Napísal 
dva diely, z ktorých jeden vyšiel knižne 
v roku 2000 a druhý teraz v decembri 
2007. Dejiny sú faktografický materiál, 
ktorý zachytáva obdobie od roku 1946 až 
do roku 1989. Len predstava o získavaní 
potrebných materiálov vyvoláva obdiv.
Za zásluhy o parašutizmus a jeho rozvoj 
dostal od FAI Diplom Paula Tissandiera 
a od Americkej nadácie Šefana Baniča 
Zlatú medailu. 
Emil, do ďalšieho života Ti želáme 
veľa zdravia a ďakujeme Ti za všetko, 
čo si pre parašutizmus urobil.
Za parašutistov a letcov SNA, AeČR, 
KVV Banská Bystrica a KVV SR, kolega 

Vlado Zámečník
KVV BB

Jeden zo zakladateľov športového parašutizmu na Sloven-
sku Emil Tencer sa 1. 12. 2007 dožíl životného jubilea 80 ro-
kov. Jeho cesta k leteckým športom začala koncom 20-tych 
rokov, keď ponad jeho rodisko lietali vojenské dvojplošníky  
z Bratislavy do Sliaču a ako mladý chlapec túžobne za nimi 
pozeral. V roku 1942 začal stavať letecké modely. Neskôr sa 
stal modelárskym inštruktorom a v roku 1947 sa zúčastnil aj 
majstrovstiev Slovenska v Baťovanoch.

uznaní nového štátneho sub-
jektu. Jedným z dôležitých atribú-
tov tohto aktu bolo aj vytvorenie 
Armády Slovenskej republiky,  
v roku 2002 transformovanej do in-
tegrovaného názvu Ozbrojené sily 
Slovenskej republiky. 

Začalo sa i s realizáciou 
smerujúcej k vytvoreniu špe- 
ciálneho výsadkového prieskum-
ného útvaru. Jedným z prvých 
systémových opatrení bol výber 
budúceho miesta dislokácie vyt-
váraného špeciálneho výsad-
kového prieskumného útvaru. Ako 
možné posádky sa predbežne 
vybrali Nové Mesto nad Váhom, 
Martin, Žilina a vojenský výcvikový 
priestor Lešť. Toto sa zredukovalo 
na Martin a Žilinu. Po dislokačnom 
prieskume bolo rozhodnuté, že 
miestom špeciálneho odriadu 
budú kasárenské objekty na Ra-
jeckej ceste v Žiline. Pre vytvorenie 
3. špeciálneho odriadu bolo nutné 
splniť niekoľko úloh, predovšetkým 
to bola úloha prevzatia zbraní, spo-
jovacích prostriedkov, techniky  

a ostatných náležitostí, tvoriacich 
predmet delenia podľa určeného 
kľúča 2:1 od 6. špeciálnej sku-
piny v posádke Prostejov, jeho 
preprava a uskladnenie v novej 
posádke, v Žiline. Ďalšou úlohou 
bolo absolvovanie odborného 
kurzu tých, ktorí mali pôsobiť v no-
vovytváranom útvare. Tento kurz 
v 6. špeciálnej skupine prebehol 
od 2.11. do 11.12.1992. Výcvikový 
program bol zameraný na prob-
lematiku plánovania, organizáciu 
a riadenie, taktiku vykonávania 
špeciálneho prieskumu, výsad-
kovú prípravu, vrátane praktick-
ých zoskokov na padáku, vysad-
zovanie osôb z vrtuľníka technikou 
zlaňovania, prvky výcviku v horskom 
a skalnatom teréne, problematiku 
špeciálneho rádiového spojenia  
a ďalšie odborné činnosti. Výcvikový 
kurz bol pripravený a vykonaný 
veľmi kvalifikovane a aj keď nie 
všetci jeho absolventi nakoniec 
prešli k 3 špeciálnemu odriadu, 
práve oni sa podieľali na vytváraní 
nových špeciálnych výsadkových 
prieskumných jednotiek. Treťou, 
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nemenej dôležitou úlohou, bolo os-
lovenie príslušníkov 6. špeciálnej 
skupiny slovenskej národnosti  
s cieľom získať ich pre službu vo 
vytváranom 3. špeciálnom odriade 
Armády Slovenskej republiky. Vyt-
vorenie nového útvaru nastolilo aj 
otázku nominácie na pozíciu jeho 
veliteľa. Funkcia bola ponúknutá  
dlhoročnému príslušníkovi 22. 
výsadkovej brigády, pedagogic-
kému pracovníkovi Vysokej školy 
pozemného vojska vo Vyškove, 
plk. Ing. Jozefovi Tučkovi CSc, 
ktorý funkciu prijal.

S príchodom plk. J. Tučeka  
a prevzatím funkcie veliteľa  
4. 1. 1993 sa začala nová etapa, 
smerujúca k vytvoreniu organizač-
ne aj operačne funkčného vojen-
ského útvaru, ktorý sa mal stať 
dôležitou súčasťou celého sys-
tému spravodajského a prieskum-
ného zabezpečenia obranyschop-
nosti štátu. Jeho zástupcom sa 
stal nadporučík Ľubomír Šebo.  
V čase vytvárania tohto útvaru 
pôsobili na Slovensku ešte dve 
výsadkové prieskumné jednotky: 
roty hĺbkového prieskumu pries-
kumného práporu 13. tankovej di-
vízie v Bratislave a 14. prieskum-
ného práporu 14. mechanizovanej 
divízie v Prešove. Vojenskí výsad-
kári – prieskumníci už v krátkom 
čase od roku 1993 do roku 1995 
preukázali, že v Armáde Sloven-
skej republiky patria na popredné 
miesto.

Od špeciálneho odriadu
k pluku Jozefa Gabčíka

Prvé kroky v novej armáde spre-
vádzalo splnenie mnohých úloh, 
napr. organizačných, materiálových 
a systémových. Limitujúcim fakto-
rom sa stali predovšetkým závery 
a analýzy bezpečnostnej situá-
cie, požiadavky na zabezpečenie 
obrany suverenity Slovenskej  
republiky, vrátane strategického 
zámeru budúcej kolektívnej ob-
rany v rámci koaličného zväzku 
NATO. Takto zreálnená koncepcia  
nastolila úlohu čo najskôr profilovať 
3. špeciálny odriad ako „pluk 
špeciálného určenia „ vytvorený  
na kvalitatívne nových princí- 
poch.

22. 8. 1994 bol pluk špeciál-
neho určenia premenovaný na 
Žilinský pluk Jozefa Gabčíka. Bol  
to vlastne prvý krok v uplatňovaných 
organizačných zmenách. Nová 
organizačná štruktúra a person-
álne naplnenie pluku umožňovalo 
vykonávať už plnohodnotný 

výcvik a odbornú prípravu jeho 
špecialistov. Veliteľstvo a štáb, 
spolu s bojovými jednotkami do-
siahli solídnu úroveň stmelenosti a 
všestrannej pripravenosti. V oblasti 
spolu-práce so zahraničnými ar-
mádami sa významnou mierou 
nadviazali kontakty napr. s USA, 
Francúzska, Belgickom a Ruskom 
Jednou z foriem rozvíjania nových 
tradícií sa stal Memoriál Jozefa 
Gabčíka. Prvý ročník sa uskutočnil 
27.5.1995. Na rovnakú tradíciu aj 
vojenskoodborná súťaž ANTRO-
POID. Aj ostatné formy spolu-
práce so zahraničnými partnermi 
boli zamerané predovšetkým 
na zdokonaľovanie odbornej 
a špeciálnej bojovej prípravy. 
Udalosťou završujúcou jednu 
z najprogresívnejších etáp od-
borného profilovania výsadkových 
špeciálnych a prieskumných jed-
notiek Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky sa stalo zapožičanie vo-
jenskej zástavy 30. 1. 1997, ako 
symbolu vojenskej cti a statočnosti 
5. pluku špeciálneho určenia 
– Jozefa Gabčíka a ako prvému 
vojenskému útvaru v Ozbrojen-
ých silách Slovenskej republiky. 
Nasledujúce roky 1998 až 2004 
charakterizovali reformné zmeny, 
ktorých hlavným zmyslom sa malo 
stať posilňovanie kvalitatívnych 
hľadísk pred kvantitatívnymi.

Prieskumný prápor 
Michala Strenku

Pôvodne bol 13. prieskumný 
prápor so svojou rotou hĺbkového 
prieskumu 13. tankovej divízie 
dislokovaný v Leviciach, avšak  
v roku 1983 bol premiestnený do 
Bratislavy - Vajnory, kde pôsobil až 
do svojho zrušenia v roku 2000. 
14. prieskumný prápor bol dislo-
kovaný v posádke 22. výsadkovej 
brigády v Prešove. Po reorganizá-
cii 1. a 2. prieskumného práporu 
bol 2. prieskumný prápor premiest-
nený z Prešova do Bardejova, pod 
vedením veliteľa pplk. Koňaříka. 
Tomu predchádzalo preškolenie  
a precvičenie personálu na 
všetkých pozíciách. Osobitnú 
pozornosť si vyžadovalo odborné 
preškolenie príslušníkov veliteľstva 
a štábu, personálu spojovacieho 
uzla, veliteľov rôt, skupín hĺbkového 
prieskumu. 2. prieskumný prá-
por dosiahol tak plnú profesiona-
lizáciu svojich bojových jednotiek. 
Podobne ako u výsadkárov pluku 
Jozefa Gabčíka v Žiline aj v 2. 
prieskumnom prápore sa význam-
ným činiteľom utvárania a rozvíja-

nia ich stavovskej spolupatričnosti 
a motivácie stalo priznanie znaku, 
emblému a čestného názvu. 
Čestný názov Prieskumný prá-
por Michala Strenku bol priznaný 
6.2.2002. Symbolika emblému 
– rozvinutá kupola padáku, dvoch 
sokolov nesúcich insígnie 2. pries-
kumného práporu, latinský nápis  
„Virtuti nihil inium (čiže) Chrabrosť 
všetko zdolá „ a fragmenty erbu 
kráľovského mesta Bardejov. (Mi-
chal Strenka bol vojak, veliteľ pries-
kumnej hliadky jednotky americkej 
námornej pechoty, ktorý zahynul  
v r. 1945 počas bojov o tichomor-
ský ostrov Iwo Jima).

Do roku 2003 najkomplex-
nejšou previerkou schopností plniť 
úlohy operačného a taktického 
prieskumu bolo veliteľské – štábne 
cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v ok-
tóbri v priestore Bardejov – Po-
prad – Vojenský výcvikový priestor 
Záľubica.

Čo povedať na záver

V mnohých interpretáciách 
je príslušník výsadkových jedno-
tiek spravidla prezentovaný ako 
neohrozený a neporaziteľný in-
dividualista – bojovník, schopný 
akýchkoľvek výkonov. Takáto pred-
stava do značnej miery vychádza  
z osobitostí spoločenstva vojen-
ských výsadkárov, ktoré sa ut-
várali v mnohých bojových na-
sadeniach, pri ktorých vojenskí 
výsadkári podávali obdivuhodné 
výkony. Je prirodzené, že pod vply-
vom špecifických podmienok sa vo-
jenskí výsadkári praktický na celom 
svete navzájom vnímajú a vzájomne 
rešpektujú ako spoločenstvo 
mužov osobitných kvalít a vojen-
ských cností, ktorí, keď proti sebe 
práve nebojujú, sú si najlepšími ka-
marátmi.

V podmienkach Ozbrojených 
síl SR sa presadzuje zásada, 
že služba v špeciálnych výsad-
kových prieskumných jednotkách 
kladie vysoké nároky na jednotu 
intelektuálnej úrovne, psycho-
logickej a emocionálnej stability, 
všeobecných znalostí a odbornej 
pripravenosti, osobnostných a mo-
rálno-vôľových kvalít, zdravotnej 
spôsobilosti a fyzickej výkonnosti.

Je neoddiskutovateľné, že 
napriek mnohým vplyvom i keď to 
bolo len 60. ročné obdobie, gener-
ácie vojenských výsadkárov  prešli 
heroickou cestou, ktorú je nutné 
pripomínať ďalším generáciám     

Peter Švrlo
KVV TN

príspevky a podnety od priateľov  
z Česka. Napr. z Olomouca mi 
chlapci mejlujú a tešia sa vždy na 
nové číslo. 
Je veľká škoda, že bojujeme s nedos- 
tatkom financií, aj kvôli drahej tlači. 
Uvažujeme o zrušení zasielania 
pre predplatiteľov, pretože cena, za 
ktorú výtlačky poskytujeme, z ďaleka 
nepokryje náklady na jeho výrobu. 
Čoraz viac sa budeme asi orientovať 
na elektronickú podobu Baretov, 
pretože zdražovania si v súkromnom 
živote užívame dosť a dosť. (Pokiaľ ne-
nájdeme sponzora). Je nám to ne- 
smierne ľúto, pretože výsadkárska 
obec už je prevažne staršieho vydania 
a nie vždy sa nájdu peniaze na počítač 
a internet, alebo si už naši čitatelia za 
klávesnicou neveria pre svoj vek.
Mňa osobne mrzí, že nápad s data-
bázou výsadkárov SR+ČR nevyšiel 
podľa mojich predstáv. Zatiaľ sa mi 
podarilo nazbierať do 400 členov. 
Veľmi promptne zareagovali iba 
Pražáci ako klub. Ostatné sú od nás 
z Bratislavy a od jednotlivcov, ktorí 
sa dozvedeli o databáze a sami mi 
doručili podklady, alebo ich „pichli“ 
kamaráti.  Takže teraz ani nemáme 
komu zaželať k životnému jubileu. 
Našu pozornosť si zaslúžia iba Violka 
 Hrnčarová, (BA), ktorá sa dožíva 
v tomto kvartáli  krásnych 30 a náš 
pozdrav k nie menej krásnemu jubi-
leu 70 rokov letí do Borovnic kole-
govi Dr.Milanovi Kočí, z KVVV Praha. 
Veľmi by som chcel poďakovať 
našim prispievateľom za články, 
ktoré ste čítali na našich stránkach. 
Za všetkých by som chcel spomenúť 
troch najaktívnejších. A aby to bolo 
spravodlivé, poradie sme určili podľa 
množstva dát v kB a nie podľa počtu 
článkov. 
1. Pavel Franík  335,5 kB
2. Emil Tencer  249,0 kB
3. Juraj Poláček  235,5 kB

Ďakujeme im za preukázanú snahu, 
ale aj iným, ktorí tiež písali, ale sa 
umiestnili nižšie.
Ja osobne som sa snažil zúčastniť 
čo najväčšieho počtu akcií uspori-
adaných KVV v SR a ČR, pretože 
sa všade dobre cítim, získavam viac 
a viac priateľov a zisťujem, že sú to 
samí správni chlapi. Samozrejme, že 
poklona platí aj pre naše nežnejšie 
príslušníčky.
Na záver mi dovoľte za Červené barety 
 v Novom roku popriať všetkým pevné 
zdravie, veselú myseľ a množstvo 
staronových kamarátov, ktorí sa 
objavujú vždy na niektorom z našich 
stretnutí. Juro Poláček

KVV BA

... milí priatelia ...
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pochodoch. V tejto etape sú všetci za-
delení ako „engage volontaire“, osved- 
čili sa dvojice z ktorých jeden hovorí fran-
cúzsky a učí druhého. Prvých 6 mesiacov 
je skúšobná lehota. Presné údaje o do- 
bách výcviku sú k dispozícii na www strán- 
kách. Prevzatiu legionárskej čiapky a pod- 
pisu prvej zmluvy v „sále cti“ v Aubagne  
predchádza „March Kepi Blanc“, ďalší 
zo známych diaľkových peších presunov 
je „Raid march“ a adepti sa ocitnú v ka-
tegórii „legionaire“. Legionár si zvolí me-
no, pod ktorým bude slúžiť v légii, nevýho-
dou môže byť napr. získanie vodičského 
preukazu pod týmto menom a potom 
následné výmeny a zmeny mien. 
Pretože nárok na dôchodok sa zvýšil 
z 15 odslúžených rokov na 17,5, niek-
torí legionári mysliac na „zadné ko-
lieska“ si platia vo svojich domovských 
štátoch dávky sociálneho a zdravot-
ného poistenia. Francúzske občian-
stvo sa dá teoreticky získať požiadaním 
po 5 odslúžených rokoch. V sku- 
točnosti je to kvôli rôznym adminis-
tratívnym prieťahom dlhšia. Výnimkou 
je zranenie v bojovej akcii, po ktorom 
môže legionár požiadať o občian- 
stvo. Výsadkári absolvujú 2x ročne 
horskú stáž, kde sa precvičujú napr.  
v zlaňovaní skál, lyžiarskom výcviku, 
prežití v teréne, skúška „100 nábo-
jov“ a pod. Základný výsadkový výcvik  
- tzv. Promo sa uskutočňuje z lietadla 
C-160 Transall (C ako Cargo, 160 
= 160m2 plocha krídiel, únosnosť 
podľa typu výzbroje 68-93 výsad-
károv.) Blok predstavuje prvý zoskok  
z 300 m, nasleduje zoskok s otváraním 
záložného padáku a tretí zoskok je  
s plnou poľnou tzv. „gaine“. Výcvik ďalej 
pokračuje zoskokmi v teréne, do vody, 
v noci, z vrtuľníkov, atď. Z vrtuľníkov 
sú využívané stredné SA 330 Puma, 
322 Super Puma 321 Super Frelon. 
Niekedy absolvujú i 4 zoskoky denne, 
podľa „Oravca“ je v prápore asi z 85 % 
„východné“ zastúpenie, okrem neho 
je tam ďalších 10 Slovákov a Čechov, 
priamo v kasárňach slúži ďalších asi 
8 „Oravčanov“. Vo výsadkovom pluku 
nájdeme i 4 ženy, ktoré „bojujú“ za šija-
cími strojmi pri opravách poškodených 
padákov. O spôsobe paravýcviku píše 
„Špalek“ vo svojej knižke. V krátkosti 
– po absolvovaní základného výcviku 
obdrží legionár odznak – „krídelka“ 
je zaregistrovaný, obdrží preukaz 
francúzskeho parašutistu dnes so 6 
-miestnym číslom, ktoré nie je iden-
tické s osobným číslom, pod ktorým 
legionár slúži v légii. Číslo v preukaze 
sa neskôr objaví i na magnetickej 
zoskokovej karte, bez ktorej sa prak-
ticky nedá absolvovať zoskok z vo-
jenského lietadla, podľa zaradenia a 
triednosti, minimálne však 6x ročne. 

Legionár Viktor Halahija z Popradu 
mal v roku 1949 číslo „brevetu“ 35 
112. Medzi zvláštnosti výcviku, že si 
legionári sami nebalia padáky ale 
preberajú ich od „padáčkárskej“ jed-
notky. Je prísne zakázané na opasku 
bojový nôž a odrezávanie šnúr - proste 
 „rozmotaj sa ako vieš“... 1,5 kg klasic- 
ká oceľová prilba pri zoskoku patrí 
dnes skôr k vojenským anachroniz-
mom. Legionári okrem výsadkového 
pluku slúžia i v ďalších 9 plukoch 
légie, kde sú podľa potreby nasad-
zovaní obvykle do 4 - 6 mesačných 
misií. O prítomnosti Slovákov – legio- 
nárov, môžu hovoriť hlavne slovenskí 
vojaci – účastníci misií NATO alebo 
OSN, ktorí sa s „kolegami“ v zbrani 
stretli. Paradoxne sa i legionári stret- 
li v niektorých afrických štátoch i so 
žoldniermi zo Slovenska a Českej re- 
publiky. V Iraku pôsobí americká 
bezp. firma Blackwater. Neprekvapí 
používanie tabliet na zvýšenie výkon-
nosti „Provigil“. (Pozn. V britských jed-
notkách „Speed“, v US Army – „Go, ale 
i parašutisti londýnskej sekcii „D“- sku-
piny Carbon, použili pri výcviku v roku 
1943 tablety „B“ - benzedrin). Tabuľka 
kariérneho poriadku legionárov je 
jednoduchá a prehľadná:odslúžená 
doba, hodnosť a legionár si nájde v pla- 
tovej tabuľke základný plat, ku ktorému 
existujú podľa zaradenia a nasadenia  
v misii rôzne príplatky a naturálie. U ská- 
kajúcich výsadkárov je to mesačné 
navýšenie +50 % a ročne ešte „trinás-
ty“ plat.  Od roku 1992 sa striedajú le-
gionári na misiách v ex. Juhoslávii. 

Vzhľadom na platnú slovenskú 
legislatívu (ex. §115 dnes §392 trest. 
zákona - Služba v cudzom vojsku = 2 až 
8 rokov), sa o slovenských legionároch 
dozvieme útržkovito z tlače – „Andrej“- 
príslušník 2.REI – účastník misie v Af- 
ganistane, utečenec Michal, 32 r. Peter 
K. z TN, pohreb Rasťa Benka z Považ-
skej Bystrice, des. Staron – na úteku, 
„Oravec“, slovenská ambasáda v Pa-
ríži vie o 10 mužoch, kandidát vo „vyvo-
lených“ – muž z Lipovej, 25 ročný Oskár 
W., nebohý kulturista Peter Grolmus 
z B. Bystrice, zavraždený Marián Sta- 
chow, Jozef St. Ďalší sa chcel v 11/06 
prestrieľať do Paríža a bol zadržaný na 
autobusovej stanici v Bratislave. Väč-
šinou ide o skreslené a bulvárné infor-
mácie. Pripomínam, že podobné zá-
kony už zrušilo Poľsko, Maďarsko, ex. 
Juhoslávia na druhej strane nepoznám 
prípad, že by bol niekto na Slovensku 
v poslednej dobe odsúdený na zákla-
de hore uvedených paragrafov. Živá 
diskusia ex. legionárov prebieha i na 
internete, niektorí vystupujú pod svo- 
jim osobným číslom z légie (mel = 
matriculé 196126 a pod.), diskusia 
sa nesie v duchu, kto kde slúžil, kto 

koho pozná,  čo je pravda a kto si vy-
mýšľa napr. v knihách. V horšom prí-
pade sú ich skúsenosti po návrate na 
Slovensko využívané i podsvetím – le-
gionár Marián Jánošík – doživotie v kau- 
ze „kyselinári“. Legionármi sa v dnešnej 
dobe stávajú i vojaci na „kontrakt“ tzv. 
Private military contractors. V Iraku dnes 
pôsobí v rôznych jednotkách bezpeč-
nostných agentúr (nie v misiach 
pravidelných armád!) okolo 30. 000 
takýchto vojakov, medzi nimi i Slováci. 
Úplným „top“ v légii je služba v malých 
špeciálnych jednotkách GCP (Grou- 
pe de Commandos Parachutistes – 
ex. CRAP Commandos de recherche 
 et d´Action dans la profondeur). V 25- 
člennej jednotke je 1 dôstojník, 16 pod-
dôstojníkov a 7 legionárov s najnižšou 
hodnosťou starší desiatnik. Veľká 
pozornosť pri výcviku je venovaná i zos- 
kokom z vysokých výšok (SOGH – 
Saut Opérationnel – Grande Hauteur) 
na škole parašutizmu v Pau. Počas 2 
mesiacov v Pau naskáču legionári – 
adepti do GCP asi 70 zoskokov, dokážu 
„doplachtiť až do vzdialenosti 30 km. 
 Jedným z príslušníkov GCP je Stanislav 
Gazdík (narodený na Slovensku), ktorý 
dnes uskutočňuje kurzy pre špeciálne 
jednotky a bezpečnostné agentúry 
v ČR, ale mihol sa i na Slovensku vo 
februári 2007. O dnešnej légii (2. výsad-
kový pluk, Calvi – Korzika) sa dozviete  
z kníh „Špalka“ – Moderní cizinecká lé- 
gie očima výsadkáře“(veľmi dobre 
spracované!), L.Potocký – Cizinecká 
légie mýma očima, Čižmárik/Staviščák 
– Patria nostra partia ostrá, Cizinecká 
légie od Petra MacDonalda a ďalších. 
Obsahu a vierohodnosti kníh sú veno-
vané nekonečné diskusie na interneto- 
vých stránkach. Légia má dnes svoje 
posledné základne i v zahraničí - Fr. 
Guyana, Tahiti, Madagaskar, Djibouti.

Patriotizmus je v légii cítiť na kaž- 
dom kroku. V Aubagne je múzeum 
légie, existuje silné prepojenie medzi 
bývalými legionármi a dnešnou lé-
giou vrátane sponzorov, umiestenie 
odchádzajúcich príslušníkov v „civile“ 
ale i obrátene. Prakticky v každom 
departemente pôsobia spoločnosti 
priateľov a vyslúžilcov légie. V Puylou-
bier je od roku 1955 starobinec pre 
180 vyslúžilých legionárov a invali-
dov. Títo tu vyrábajú reklamné a upo-
mienkové predmety ale napr. i svoje 
víno.  Stále vychádzajú knihy so spo-
mienkami legionárov, légia vystupuje 
v mnohých filmoch, a už tradične k 
légii patria i piesne. Existuje zoznam 
osobností – príslušníkov légie, ktorí 
pokračovali vo vojenskej ale i rôznych 
druhoch kariéry v ďalšom období. 
(napr. Jean Marie Le Pen – predseda 
FN, poslanec európskeho parla-
mentu prešiel Indočínou, Suezom, 

Alžírskom ako kpt., Alain Delon bol 
zase výsadkár fr. pravidelnej armády, 
prvou ženou v légii bola Angličanka 
Susan Travers, ktorá pôsobila ako 
zdravotníčka a šoférka, atď). Počet bo-
jových operácií za viac ako 176 ročnú  
históriu légie vytvára množstvo pamät-
ných dní. Sviatkom légii je 30. apríl 
– bitka pri Camerone v Mexiku(1863)  
a je ukazovaná ruka kpt. D´Anjou, nad-
riadení robia „rajóny“, ďalšie sviatky 
sú na Nový rok, tzv. Rois (králi), kedy 
dôstojníci obsluhujú poddôstojníkov, 
svoj vlastný sviatok má prakticky každý 
pluk. 2. REP v Calvi má svoj sviatok 
29. septembra – Sviatok sv. Michala. 
Oslavy sprevádzajú športové súťaže, 
dni otvorených dverí s možnosťou 
návštevy kasární, stretnutia bývalých 
príslušníkov jednotky, sponzorov... 
Podľa pridelených farieb jednotkám, 
sa účastníci športových dní a súťaží 
spoznajú už na diaľku. Medzi zvlášt- 
nosti CL patrí napr. že bývalí a čestní 
veteráni majú zakázané používať 
„képi blanc“, k modrému saku, bielej 
košeli a zelenej viazanke môžu nosiť 
len baret légie – zelený. Z vyzname- 
naní prevládajú pamätné medaile 
za Indočínu, Alžírsko, Suez, kolo-
niálne medaile, kríže za voj. zásluhy, 
z novodobých Juhoslávia, Afganis- 
tan, Irak, atď. Existuje veľa (drahých) 
kníh o bojových operáciách légie, 
od roku 1947 mesačne vychádza 
časopis „Képi blanc“, veteráni sa 
stretávajú na rade tradičných akcií. 
História „kepi blanc“  vznikla v Maroku, 
kde pôvodne zelená čiapka vysta-
vená pobytu na slnku a častému pra-
niu vybledla. Po prvýkrát sa s bielou 
čiapkou objavili legionári na vojen-
skej prehliadke v Paríži v roku 1939. 
Málokto vie, že dnes ju nosí len 
mužstvo, poddôstojníci a dôstojníci 
nosia čiapky čierne. Od roku 1946 
sa na slávnostnej uniforme objavili  
i zelenočervené náplecníky (epo-
lety), ktorých počiatky siahajú his-
toricky k švajčiarskym légiam z roku 
1835. Ďalším prvkom slávnostnej 
uniformy je modrý opasok. Zelený ba- 
ret sa objavil v rokoch 1946-54 a nes- 
kôr i v Alžírsku. Samozrejme by sme 
našli i ďalšie zvláštnosti – napr. 2. REP 
nosí atypický  kruhový baretový od- 
znak „metro“, červené šnúry na vy- 
chádzkovej uniforme, atď. Klubom vo- 
j. výsadkárov a výsad. veteránov sa 
podarilo prevziať jednu z typických 
vlastností legionárov – neoficiálne 
tykanie. Voľné pokračovanie už pub-
likovaných článkov, doplnených o no- 
vé upresnené poznatky, snáď nájdete 
niekedy v budúcnosti v Červených bar-
etoch a časopise SZPB Bojovník...

Vladimír Gajdoš
  KVV BA
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Ale aj tak som mal ja na starosti  
najdôležitejšiu úlohu. K svojej exis-
tencii sme potrebovali dve veci. Vy-
chádzkové knižky, ktoré sme mali aj 
tak vždy pri sebe a vždy k dispozícii a 
stravu od armády. Dodnes opatrujem 
pár stravných žiadaniek, ktoré som 
denne vyplňoval a každé ráno niesol 
na štáb nadpráporčíkovi Lorencovi.

Niekto nám asi závidel bezsta-
rostný vojenský život. 1.novembra 
sme boli rozkazom pridelení pod 
veliteľskú rotu. Zrazu to bolo pravi-
delné skoré vstávanie, rozcvičky  
a hlavne buzerácia, pretože určití 
ľudia videli náramnú príležitosť liečiť 
svoje zelené komplexy na duklá-
koch. Veľmi nám chýbala Blažejova 
(1) ochranná ruka, ktorú držal neus-
tále nad nami. Aj keď sme mali pred 
nim nevýslovný rešpekt a občas sme 
sa ho aj báli, bol k nám natoľko per-
fektný, že nech bolo akokoľvek, vždy 
sa nás zastal. Vždy nejakou drob-
nou fintou prekryl na štábe naše vy-
lomeniny, ktorým sa, zdá sa počas 
dvoch rokov nevyhol žiaden vojak. 
Bol k nám ako otec, prísny, aj do-
brácky, tvrdý vojak s neskutočnou 
kondičkou, pre ktorú mal povesť na 
pluku ako „Zelený diabol“. A tá jeho 
povesť nám poskytovala perfektné 
krytie. Keď sa nás niekedy pýtal 
dôstojník, „odkiaľ ste?“, tak sme 
nepovedali, 7. rota, ani ASD, ale od 
Blažeja. To malo tú správnu váhu!  
A toho nášho otca zrazu nebolo.

Začali sme pociťovať nedosta-
tok adrenalínu, pretože sa nemal 
kto postarať o naše zoskoky. Jardovi 
Jehličkovi (2) by sa dnes mohlo hovoriť 
moderne asi športový menežér. Ťažko 
ho charakterizovať v krátkosti. Ivan 
Hoššo ho nazval v jednom článku 

Parašutistický Boh. Výstižnejšie a krat- 
šie to už hádam ani nejde. Tak sme sa 
na neho aj dívali a držali v úcte.  Bola 
to skutočne hlboká a nevyčerpateľná 
studňa parašutistických skúseností. 
Napriek tomu to bol človek, ktorý 
nebol namyslený, rád si s nami zahral 
aj karty a ťahal s nami v dobrom i zlom. 
Mať takého trénera,... ani neviem, či 
sme si to zaslúžili. Chrudimáci majú 
byť na koho hrdí.

Tretí človek, na ktorého som sa 
pozeral s rešpektom bol Vašek Kum-
bár (3). Výkonný športovec, ozajstný 
pilier Dukly. Stabilné špičkové výk-
ony na domácich aj zahraničných 
súťažiach. Stačí spomenúť po-
sledné majstrovstvá sveta v USA, 
kde po deviatich zoskokoch mal na 
svojom konte v presnosti čistú nulu. 
Neuspokojil sa len so športovou 
technikou, rýpal aj do padákovej 
techniky. Večne niečo na padáku 
upravoval a skúšal. V Chorniciach 
by mali z neho radosť. Pamätám si, 
ako mu raz Blažej povedal po jed-
nej takej úprave, „Vašku, stačí, tvoje 
nohy jsou už delší než ty šnúry“. 
Na to som si spomenul potom, keď 
sa triedili po tragédii pozostalosti  
a jeho čierno-červenú PTCH-8 som 
dostal do rúk. Okamžite som na 
tom padáku vymenil menovku Kum-
bár za Poláček. Môžem povedať, že 
ten padák robil nuly sám. Prišli sme 
v tom Bulharsku zrazu aj o rybára  
a fotografa zároveň. Zrazu nebolo od 
koho preberať techniku komplexov  
a riadenia padáka na cieľ. 

Pepo Pospíchal (4), fešák Dukly. 
Mal čo robiť, aby odháňal tie baby, čo 
sa na neho lepili ako muchy na med. 
S Vaškom Kumbárom tvorili dvo-
jicu, ktorá vzbudzovala rešpekt na 

každej súťaži, kde sa neraz pretekári 
vzdávali predčasne šancí na dobré 
umiestnenie. My, záklaďáci sme sa 
tlačili k telemetru, keď skákal Pepo, 
aby sme si vychutnali jeho otáčky 
a salta. Trošku mi prekážalo, že na 
nás pozeral akoby zhora. Nebol taký 
prístupný na zblíženie ako ostaní 
poručíci. Ale mohol si to dovoliť, mal 
nato!

Oldo Varmuža (5) – športovec. 
Volali sme na neho a Béďu Chudobu 
- Ševcové. Dnes si to už presne ne-
pamätám, ale myslím, že preto, že 
pochádzal z vtedajšieho Gottwal-
dova. Ivan Hoššo bol majster na 
prezývky, tak ho podozrievam z toho, 
že to vymyslel on. Bol tak trošku pre 
mňa športovou záhadou. Nemal ani 
tisíc zoskokov, starší odo mňa o 4 
roky a tie výkony!!! Bol ako elektrón  
v molekule. Neustály pohyb. Keď sme 
behali, bol to náš ťahúň. Obdivuhodná 
kondička. Na lyžiach to platilo taktiež. 
Cez víkendy, keď ostatní oddycho-
vali, Oldo naháňal futbalovú loptu  
v prostějovských Železiarňach.  Preto, 
keď sa neskákalo a hrali sme futbal, 
každý ho chcel mať v družstve. No ne-
bolo by vám ľúto za takým chalanom?

Posledný z profesionálov, ktorý 
dodýchal v Bulharsku bol vraj Ľuboš 
Majer (6). Chlap, ktorý bol pre mňa 
celý čas veľká neznáma. Pochádzal 
zo Slovenska, myslel som že k nemu 
budem mať po Petrasovi (Hoššo) 
najbližšie. Mal iba o dva roky viac. 
Pravý opak. Prekážalo mi, že na mňa 
nehovoril, ale mluvil. A musel som 
mu hovoriť súdruh poručík. Pretože 
mi slovo súdruh akosi ťažko liezlo  
z úst, tak som nevyhľadával príležitosť 
používať ho. A to som nemusel tak 
hovoriť ani šéfovi Blažejovi. Ten sa 
uspokojil s oslovením „veliteli“. Ináč 
sa o poručíkovi Majerovi hovorilo ako 
o veľkom talente, ktorý ešte v Dukle 
svoje posledné slovo neprehovoril. 
A ukázalo sa to práve na Majstrov-
stvách sveta v USA, tesne pred tou 
tragédiou. Majer zažiaril titulom Ma-
jster sveta ako najjasnejšia kométa, 
novinári boli v kasárňach každý deň, 
nebolo novín, ani časopisu, kde by 
nebola celebrita Majer. Bol v tom 

čase hádam slávnejší ako Lenin. 
Ale dopriali sme mu to a boli sme na 
neho aj patrične hrdí.

Poslední dvaja tragickí kamaráti 
boli záklaďáci. Franto Sležuk (7), 
jediný záklaďák, ktorý mal frčku, 
okrem Houžvičku (Procházka), ktorý 
bol už vlastne jednou nohou v ci-
vile. Chlapec z Prahy. Podľa toho 
aj patrične sebavedomý. Veľký ka-
marát Pepu Pospíchala , v ktorom sa 
priam videl. Nepokazil však žiadnu 
srandu. A z průserov sa ťahal spolu  
s nami. Na Strašnickom cintoríne, 
kde mi leží strýko - letec, vždy po-
zerám, či niekde nenájdem Frantovú 
urnu, aby som položil aspoň kytičku.

Jardo Svoboda (8) alias Kapr 
bol z Hoříc, kam ho to stále ťahalo.  
A neraz aj načierno. Raz mu dokonca 
aj zabavili motorku, na ktorej utekal 
domov. A mal dôvod. Tiež ženatý.  
V čase smrti mal 9 mesačného 
syna. Jeho smrť sa ma však dotkla 
hádam najviac, pretože išiel, ako 
môj náhradník. Ak nemohol domov, 
manželka chodila za ním, , takže som 
ju dobre poznal. Žiaľ, odvtedy som ju 
nevidel, ani jeho syna. Možno budem 
mať niekedy šťastie, ako teraz v sep-
tembri v Prostějove, keď som uvidel 
Pepu Pospíchala. Toho mladého.

Mesiac a pol na veliteľskej rote 
sme prežili. V prvej dekáde decem-
bra bol už schopný prevozu Béďo 
Chudoba, tak v sprievode Ivana 
Hošša bol dopravený konečne 
domov. Ivan bol už na tom dobre, 
tak otázky nemali konca kraja. Viem 
si predstaviť, čo musel výsluchov  
a rozhovorov absolvovať. Do konca 
roka sa stihol aj oženiť. Na Vianoce 
nás síce pustili domov, ale Silves-
trovský beh pluku na letisku sme už 
absolvovať museli. To torzo Dukly si 
hanbu nespravilo a s napätím sme 
očakávali personálne zmeny. Ale čo 
bolo hlavné, tešili sme sa už na zos-
koky, ako malé deti. Boli sme zvyk-
nutí na 5-6 zoskokov denne a zrazu 
som nemal na sebe padák od polo-
vice septembra.

Pokračovanie v budúcom čísle. 
 Juro Poláček

KVV BA

Po pohreboch nastalo akési bezprízorné obdobie. Do 
konca októbra sme sa poflakovali po pluku. Jardo Šlambor, 
aj keď maród, chodil občas do kasární pozrieť, či sme niečo 
od nudy nevyviedli. V duchu Blažejového hesla: Vojak bez 
práce – průser na obzore, nám radšej podpisoval opušťáky 
domov. V tom ťažkom období sa zbytok Dukly nepotreboval 
zviditeľňovať a pravdu povediac, aj nám to takto vyhovovalo. 
On, ako rotmajster, vtedy najvyššia šarža u ASD, vlastne 
niesol za nás priamu-nepriamu zodpovednosť. 
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Odznak parabrigády
2. československá samostatná paradesantní brigáda  
v SSSR se v letech 1944 - 1945 nesmazatelně zapsala do 
dějin československých zahraničních jednotek. Převážnou 
většinu v ní tvořili vojáci 1. pěší slovenské divize, kteří  
odmítli bojovat po německém boku a hromadně přešli  
na sovětskou stranu. Články o 2.pdb (zkráceně 
parabrigádě) již byly publikovány ve starších číslech 
Červených baretů.

Před lety jsem začal zpracová-
vat osudy žen, příslušnic para-
brigády. Sbíral jsem vzpomínky 
žijících parašutistek, rodinných 
příslušníků a pamětníků; pro-
cházel jsem fondy archivů a stu-
doval literaturu. Postupně se mi 
podařilo doplnit bílá místa této no-
vodobé historie, včetně upřesnění 
jmen a složitých osudů všech 13 
žen 2. pdb, které s ní byly letecky 
přepraveny na Tri Duby (4 z nich 
byly po potlačení SNP postupně 
zajaty).

Přes velké úsilí se dosud  
nepodařilo plně objasnit tragický 
osud čet. Marie Petruňové-Michal-
kové, která spolu s dalšími muži 2. 
pdb byla 29. 7. 1944 odvelena do 
školy Zpravodajské správy GŠ RA 
u Moskvy. Dle sdělení archivu MO 
Ruské federace z 20.3.2003 (VÚ 
61379 v Moskvě) dostali Vincent 
Tkáčik (rezident s krycím jménem 
Vilém) a Petruňová (pomocník  
a radistka s krycím jménem Galina) 
zpravodajské úkoly v oblasti Žiliny.  
S legendou manželů Rudin-
ských, utíkajících před frontou  
k příbuzným do Žiliny, byli v noci 
ze 16. na 17. 3. 1945 vysazeni do 
určeného pros-toru (zhruba 4 km 
východně od Turzovky a 10 km 
jihozápadně od Čadci). Padáky 
se jim otevřely, ale radiové spojení  
s centrem nenavázali.

Při svém bádání jsem nalezl 
ve Vojenském historickém archivu  
v Praze údaje k odznaku parabrigády. 
Později jsem na toto téma napsal 
články, které i s fotografiemi byly po 
redakční úpravě otištěny  v Bojovníku 
ÚR SZPB (č. 3, 30. 1. 2003, s. 8),  
v Národním Osvobození ÚV ČSBS 
(též č. 3, 30. 1. 2003, s. 7) a zkráceně 
ve Zpravodaji KVV Prostějov (č. 
28, 10. 2. 2003, s. 4). Bohužel, na 
závěrečnou moji prosbu o vzpo- 
mínky pamětníků k tomuto odznaku, 
nedošly do redakcí žádné ohlasy.

Ani brožurka o výsadkových 
odznacích, vydaná ve SR v mi-
nulém roce, v tomto nic nového 
nepřinesla. Její autor J. Bartko 

zde uvedl jen torzo z již dříve 
publikovaného; u zde neúplných 
údajů je i chybně číslo brigád-
ního rozkazu velitele Přikryla.  
A tak seznamuji čtenáře Červených 
baretů se svým původním článkem  
k odznaku parabrigády, který 
doplňuji o další údaje.

Jedná se o smaltovaný odznak, 
zhotovený ze žlutého tombaku. 
Má tvar kosočtverce se 
spodní protáhlou částí, 
výška 33 mm, šířka 
18 mm. Na  
m o d r é m 
p o d -
k l a d u 
j e  b í l ý 
vrchlík pa-
dáku a bí-
lá postava 
parašut isty 
pod šňůrami. 
C e l ý  o k r a j 
odznaku je ve 
zlatové barvě, 
rovněž  o b r y s 
vrchlíku a postavy 
spojené 8 šňůrami. 
V  p a d á k o v ý c h 
šňůrách je též ve 
zlatové barvě česko-
slo-venský státní znak; 
český dvojocasý lev  
s korunkou na hlavě se 
slovenským křížem na pr-
sou. Odznak byl vyroben 
v SSSR v létě 1944, je na 
šroub a na matce je nápis 
výrobního závodu v azbuce:  
Pobeda Moskva.

Ve VÚA-VHA Praha, fond 
SSSR-VI, je důvěrný spis ve-
litele 2. pdb pplk. pěchoty Vla-
dimíra Přikryla z 10. 8. 1944,  
v němž potvrzuje náčelníku Čs. 
vojenské mise v SSSR brig. ge-
nerálu Heliodoru Píkovi převzetí  
2 335 parašutistických odznaků 
a sděluje, že jejich počet je 
nedostatečný. Uvádí, že 2. pdb 
má stav 2 815 příslušníků a žádá 
o zaslání dalších 700 odznaků, 
a to nejen pro zbylé čs. mužstvo, 

ale i pro instruktory Rudé armády 
u 2.pdb.

Pplk. Přikryl v brigádním roz- 
kaze č. 155, ze dne 14. 8. 1944, 
v čl. 10, uvádí: “Dnešního dne 
přiděluji podle níže uvedeného 
rozdělovníku paradesantní od-
znaky. Tyto odznaky jsou odznaky 
příslušníků 2. čs. samostatné pa-
radesantní brigády a budou vy -
dávány slavnostním způsobem po-
dle disposic velitele útvaru, oddílu 
a samostatné setniny. Vzhledem 
k nedostatečnému počtu došlých 
odznaků, budou tyto vydávány 
pouze těm, kteří provedli seskoky 
s balonu a s letadla (neodmítli ses-
kok a nebyli během posledních 
šesti měsíců kázeňsky trestáni). 

Odznak se stane majetkem 
každého příslušníka 2. čs. 

samostatné parade-
santní brigády jemuž 

byl přidělen a při 
případném 

odchodu 
od brigá- 

dy bude 
mu do o- 

s o b n í h o 
p r ů k a z u 

zapsáno pot-
vrzení o tom, 

že je oprávněn 
ho nosíti.

Rozdělovník 
paradesantních 

odznaků: Pd. prapor 
I - 524, Pd. prapor II - 

541, Děl. oddíl - 278, 
PT oddíl - 197, PL oddíl 

200, Tankový prapor 
20, Předzvědný oddíl 

158, Ženijní rota - 73, 
Spojovací rota - 43, Štábní 

rota 173, Autorota 50.” 
(VÚA-VHA Praha, SSSR-VI, 

sig. 16/2, karton 7).
V brigádním rozkaze č. 159,  

z 19.8.1944, čl. 12  odka-
zuje na před-chozí rozkaz č. 

155: “Odznak bude nošen na 
pravé straně prsou. Spodní okraj 
odznaku 1 cm nad středem pravé 
kapsy. Nosí-li někdo současně 
odznak československý i so- 
větský parašutistický odznak, 
odznak čs. je blíže středu těla. Za-
kazuji jakékoli úpravy brigádního 
odznaku, to je různé podložky, 
přívěsky a nošení odznaku na ji-
ném místě, než je nařízeném. 
Proviní-li se někdo proti tomuto 
rozkazu po jeho vyhlášení, nařizuji 

veliteli jednotky odznak provinilce 
natrvalo odebrat”.

Velitel dělostřeleckého oddílu 
kpt. František Fišera přikazuje v oddí- 
lovém rozkaze č. 50, z 15. 8. 1944,  
v čl. 1: “Brigádním rozkazem č. 
155/10 bylo přiděleno dělostře-
leckému oddílu 278 paradesant-
ních odznaků. Tyto budou vydávány 
pouze těm, kteří provedli seskoky  
s balonu a s letadel. Mužstvo, které 
bylo kázeňsky v posledních šesti 
měsících potrestané odznaky 
nedostane. Paradesantní odznaky 
rozděluji takto: Velitelská baterie 
- 60, 1. baterie - 42, 2. baterie - 55, 
3. baterie - 41, 4. baterie - 54.” (VÚA-
VHA Praha, SSSR-VI, sig. 173, kar-
ton 30).

Z výše uvedeného je zřejmé, 
že velitel 2.pdb pplk. Přikryl přidělil 
svým jednotkám 2 257 paradesant-
ních odznaků a v rezervě mu jich 
zůstalo 78. Velitel dělostřeleckého 
oddílu kpt. Fišera rozdělil do baterií 
252 odznaků a 26 jich ponechal  
v rezervě.

VÚA-VHA Praha, SSSR-VI, sig. 
129/11, karton 26, Jmenný sez-
nam příslušníků štábní roty a štábu, 
kterým byl vydán čs. parašutistický 
odznak 1944. Spis má datum 
29. 8. 1944, závěr je dopisován 
tužkou. Je zde uvedeno jen 147 
jmen a u některých chybí záznam  
o vydání odznaku. Jako první je 
uveden velitel brigády pplk. Vla-
dimír Přikryl, který vzhledem ke 
svému věku seskoky padákem 
neabsolvoval. Jsou zde uvedeni 
i další, kteří seskoky padákem 
neprovedli a tento odznak jim 
byl vydán. Např. pod poř. č. 25 
ppor. Bedřich Steiner, který  
v boji u Sokolova přišel o ruku; pod 
poř. č. 130 voj. Valentina Dorošová, 
která byla ke 2. pdb zařazena až 
později brigádním rozkazem č. 
100, z 24. 5. 1944. Po přesunu 2. 
pdb z Jefremova do Proskurova 
(30. 4. - 17. 5. 1944) již další ses-
koky padákem nebyly prováděny.

Dle vydaných odznaků štábu  
a štábní rotě je zřejmé, že odznak 
znamenal příslušnost ke 2. čs. sa-
mostatné paradesantní brigádě 
a výdej odznaku nebyl striktně 
podmíněn seskoky padákem 
dle brigádního rozkazu č. 155. 
Též u štábní roty nebyly vydány 
všechny přidělené odznaky  
a v rychlém spádu událostí již nebyl 
čas k doplnění agendy vydaných 
odznaků.

I. časť



Zúčastnili sa jej aj mnohé významné 
politické a športové osobnosti. Prí-
tomní boli primátor mesta Bojníc 
František Tam, viceprimátor Prievi-
dze Ing. Milan Dérer a starosta obce 
Kanianka poslanec VÚC a predseda 
jeho dopravnej komisie Emil Men-
del. Krstu knihy sa zúčastnili aj 
zástupcovia SNA generálny sekre-
tár Ing. Anton Líška, hlavný inšpektor 
parašutizmu Miroslav Gábor a štátny 
tréner Dušan Domský. Za Slovenský 
letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika 
bol prítomný Marián Szabó a za Klub 
vojenských výsadkárov SR Ján Ma-
jor a Ing. Vladimír Zámečník . Medzi 
významnými hosťami bol aj čestný 
prezident a dlhoročný  riaditeľ FAI 
a priateľ parašutizmu Dr. Čeněk 
Kepák s manželkou Helenou, ktorá 
ešte pod menom Mjartanová bola 
prvou majsterkou Slovenska a prvou 
Slovenkou, ktorá sa stala majster-
kou sveta v parašutizme. Domáci 
aeroklub túto udalosť zároveň spojil 
s predvianočným posedením. Celú 
akciu veľmi dobre pripravili členovia 
miestneho paraodboru pod vedením 
Jána Oravca a aeroklubu Prievidza – 

Bojnice pod vedením jeho predsedu 
Františka Zlocha.

Knihu Dejiny parašutizmu na Slov-
ensku II. priniesla zoskokom z výšky 
1000 m majsterka sveta a víťazka sve-
tového pohára v presnosti pristátia 
Danka Oravcová, ktorá spolu s Jánom 
Majorom vykonali akt krstu. Celú ak-
ciu režíroval predseda aeroklubu 
František Zlocha, ktorý predstavil 
všetkých hostí a v príhovore poďakoval 
sponzorom bez ktorých príspevkov 
by kniha nemohla byť vydaná. Ocenil 
namáhavú a veľmi záslužnú prácu au-
tora. Zvlášť vyzdvihol jeho trpezlivosť 
pri skúmaní archívov. V podobnom 
duchu sa niesli i príhovory hostí. Celý 
akt natáčala  televízia a prítomní boli aj 
zástupcovia tlače.

Po oficiálnej časti predniesol 
prípitok k 80. narodeninám autora 
Ing. Vladimír Zámečník, ktorý v parašu- 
tizme bol jeho žiakom a pozná ho od 
roku 1953. V prípitku poukázal na 
jeho životnú cestu od chlapčenských 
rokov až po dnešok. Predstavil ho 
ako človeka, ktorý žil v období mno-
hých zmien, v ktorých sa bolo ťažko 
orientovať. Spomenul jeho cestu 

k letectvu a parašutizmu od stava-
nia modelov až k dobrovoľnému 
nástupu k výsadkovému vojsku  
a k neskoršiemu profesionálnemu 
krajskému inštruktorovi v Nitre. Uvie-
dol, že sa nestratil ani v civilnom živote 
a do dôchodku odchádzal z funkcie 
ekonomického námestníka stredo-
slovenských vodární a kanalizácií.

Po prípitku nasledovali gratulá-
cie a autogramiáda. Vydavatelia knihy 
ALFA print Grófovci ju predávali pri-
amo na mieste a bol o ňu veľký záujem. 
Zostrih z tejto akcie uviedla i TA 3 a na 
okruhu TV v Prievidzi bol zaradený 
celý týždeň.  Dejiny parašutizmu na 
Slovensku II. zahŕňajú obdobie rokov 
1971 – 1989, ktoré boli veľmi priaznivé 
pre rozvoj športového parašutizmu  
u nás a aj vo svete. Kniha sa podrobne 
zaoberá výcvikom a aj športovými 
úspechmi slovenských parašutistov. 
Je v nej prehľad významnejších súťaží 
na Slovensku, niektorých medz-
inárodných a tiež majstrovstiev sveta. 
Nevyhýba sa ani moderným trendom 
v parašutistickom športe a rekor-
dom. Sú v nej mnohé zaujímavosti, 
ktoré oslovia nielen odborníkov ale aj 
fanúšikov leteckých športov.

Krst knihy pokračoval až do nes-
korého večera v príjemnej atmosfére 
a pri zaujímavých rozhovoroch. 

 Vlado Zámečník 
 KVV BB
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Po vypuknutí SNP byla 2. pdb 
(2933 čs. vojáků a 48 příslušníků 
RA zařazených v tankovém praporu) 
od 5. 9. 1944 přepravována želez-
ničními transporty do Przemyslu  
a následně  ve dnech 13. - 19. 9. 
1944 zasazena do těžkých bojů  
v předhůří Karpat. Přehled bojo-
vých ztrát 2. pdb z těchto bojů uvádí  
jména 143 mrtvých, 49 nezvěstných 
a 438 raněných čs. vojáků (celkem 
630 mužů), dalších 6 mrtvých a 4 
ranění byli rudoarmějci z tankového 
praporu. Velmi vysoké ztráty měly 
oba paradesantní prapory; I.pd. - 
289 mužů, II.pd. - 277 mužů.

Dle výkazu stavu z 28. 9. 1944 
měla 2. pdb bojeschopných 2 144 
 příslušníků. Československé MNO 
v Londýně schválilo dodatečně para-
odznak a změnilo umístění odznaku 
na stejnokroji, viz níže uvedený rozkaz. 
V té době již parabrigáda postupně 
odlétala z letišť u Krosna na Tri Duby  
a hned po přistání byla nasazována 
na hroutící se povstaleckou frontu.  
S první vlnou letadel odletěl na Sloven-
sko v noci z 26. na 27. 9. 1944 velitel 
brigády Přikryl, povýšený začátkem září 
do hodnosti plk. Brigádě soustředěné  
k odletu v okolí Kroscienka velel jeho 
zástupce pplk. Lichner. Přeprava se 
pro špatné počasí protáhla až do 19. 
října, kdy přes komplikace a havárie 17 
letadel (zahynulo 68 parabrigádníků), 
bylo na Slovensko přepraveno na 
2 000 vojáků 2. pdb s materiálem  
a zbraněmi.

Brigádní rozkaz č. 177, z 8. 10. 
1944,  čl. 6, Schválení - parašutní 
odznaky. “Na rozkaz velitelství I. 
čs. sboru v SSSR č. 85/44, čl. 5: 
MNO schválilo parašutní odznaky 
pro čs. vojenskou jednotku v SSSR. 
Odznaky se nosí na levé náprsní 
kapse pod knoflíkem”. Rozkaz 
podepsali: “Zatímní náčelník štábu 
brigády škpt. děl. Brožík Václav; Ve-
litel 2. čs. sam.paradesantní brigády 
plk. pěch. Přikryl Vladimír, v zas-
toupení pplk. aut. Lichner Viliam”.

Z dochovaných fotografií je 
zřejmé, že níže uvedený brigádní roz-
kaz k jednotkám 2.pdb řádně nepro-
nikl a změna v umístění odznaku byla 
uplatňována až na osvobozeném 
území v následujícím roce. Skutečností 
je, že příslušníci parabrigády s tímto 
odznakem na prsou statečně bojovali 
i umírali, a to jak v bojích v předhůří pol-
ských Karpat, tak v bojích po příletu 
na Slovensko. Až později v horách, 
po přechodu na partyzánský boj, se 
většina z nich z konspiračních důvodů 
s tímto odznakem rozloučila, a mnozí 
bohužel již navždy.

Václav Kameník
KVV PV

Dejiny parašutizmu
na Slovensku II.

V nedeľu 16. decembra 2007 sa konal na letisku v Prievidzi 
krst knihy Dejiny parašutizmu na Slovensku II., ktorú napísal 
jeden zo zakladateľov nášho športového parašutizmu  Emil 
Tencer. Táto významná športová udalosť bola zároveň aj 
oslavou jeho 80. narodenín.

Krst 
knihy

Emil Tencer pri krste svojej 
knihy, vlavo Danka Oravcová



Viliam Kosorín
Športový parašutista a hlavne 

dlhoročný riadiaci zoskokov v Parti-zán-
skom Vilo Kosorín sa narodil 18. 12. 
1940 v Starom Tekove v okrese Levice. 
Už počas základnej školy navštevoval 
branné krúžky Zväzarmu, kde sa veno-
val najmä leteckému modelárstvu. Bol 
poplatný dobe a hlavne jej heslu: „Naj-
skôr letecký modelár a potom pilot“. 
Koniec hesla naplnil až v Partizánskom, 
kde absolvoval učňovskú školu v obu-
vníckom odbore a začal pracovať v ZDA. 
Bol tiež z tých málo šťastlivcov, ktorí z mi-
esta kde sa vyučili odišli aj do dôchodku. 
Jemu sa to podarilo v roku 1998.

Už počas učňovskej doby začal 
chodiť na letisko do Malých Bielic, kde 
sa učil v plachtárskom krúžku lietať na 
klzáku typu Pionier. K parašutizmu sa 
dostal tak, že ho v roku 1958  okresná 
vojenská správa zaradila do výcviku 
brancov–výsadkárov. Výcvik s povin- 
nými piatimi zoskokmi ukončil v roku 
1959. Skákal s padákom PD-47 z lie-
tadla typu AN-2. Po zoskokoch cítil, že 
nielen lietanie ale aj parašutizmus má 
svoje čaro. Ešte v tom roku narukoval 
k výsadkovému vojsku do Prešova 
a o ďalšej jeho športovej ceste bolo 
rozhodnuté. Dopomohlo i to, že ho 
zaradili ako baliča padákov a tak mal 
k zoskokom bližšie ako ostatní výsad-
kári. Táto funkcia mu umožnila skákať 
pri rôznych príležitostiach, ako boli 
zoskoky štábnych dôstojníkov a pod. 
Zažil i sťahovanie výsadkovej brigády  
z Prešova do Prostějova. Počas základ-
nej vojenskej služby urobil 56 vojen-
ských zoskokov. Mnohé boli do terénu 
a v noci  s plnou vojenskou výbavou.

Po návrate z vojenskej služby si 
urobil inštruktorský kurz a venoval sa 
hlavne výcviku brancov-výsadkárov  
a cvičeniu záloh výsadkového vojska. 
Inštruktora I. triedy získal v roku 1973. 
Sám začal športovo skákať a veľmi 
rýchlo sa vypracoval na spoľahlivého 
reprezentanta kraja. Jeho silná disci-
plína bola presnosť pristátia. V nej na 
majstrovstvách Slovenska obsadil 2. 
miesto. Veľmi úspešne sa zúčastňoval 
mnohých súťaži na Slovensku a v Če- 

chách. Aeroklub Partizánske repre-
zentoval na viac ako 20. regionál-
nych, národných a medzinárodných 
pretekoch. Svoje športové majstro-
vstvo dokumentoval aj ukážkovými zos-
kokmi za veľmi sťažených podmienok 
do areálu FIS na Štrbskom Plese v 
roku 1970 počas majstrovstiev sveta 
v lyžovaní vo Vysokých Tatrách. Tiež 
bol medzi skupinou športovcov, ktorí 
skákali z helikoptér propagačné zos-
koky na Strahov. Pre jeho spoľahlivosť 
a rozvážnosť ho volali skákať propa- 
gačné zoskoky po celom Slovensku. 
Na rôznych obmedzených plochách, 
ihriskách, štadiónoch a leteckých 
 dňoch vykonal 46 propagačných 
zoskokov. Ako športovec získal zlatý 
odznak FAI s tromi diamantmi a bol mu 
udelený titul „Majster športu“. Skákal  
na 11. typoch padákov od cvičných až 
po krídla aj do vody a v noci z mnohých ty- 
pov vojenských a civilných lietadiel  
a helikoptér a tiež z balónu. Svoju aktív- 
nu športovú činnosť ukončil v roku 1980 
a do záznamníka si zapísal číslo 1 275.

Od tohto času sa viacej venoval 
lietaniu a rozhodcovskej činnosti. Pri XI. 
majstrovstvách sveta v parašutizme zís- 
kal kvalifikáciu rozhodcu FAI. Jeho ne-
zaujatosť a zmysel pre spravodlivosť mu 
otvorila cestu na mnohé súťaže, kde 
zastával aj funkcie hlavného rozhodcu. 
Stal sa pilotom klzákov a tiež bol pre- 
školený na motorový L-13 Vivat. Ako pi-
lot klzáku lietal až do roku 1998 a na- 
lietal 154 hodín. Našiel si aj s kolegami 
čas na postavenie mikroľahkého lietad- 
la typu QUICK SILVER, ktoré zalietali 
ešte v roku 1988. Nebol to žiadny kit, 
ale konštrukcia, ktorú postavili podľa 
plánov z USA. Vybavili ho motorom 
Trabant, s ktorým lietal maximálnou 
rýchlosťou 90 km/hod. a minimálna bo- 
la okolo 50 km/hod. Na tomto type nalie- 
tal 6,5 hod. Získal aj preukaz rozhodcu 
II.triedy v bezmotorovom lietaní. Dlhé ro- 
ky bol predsedom paraodboru a členom 
rady AK Partizánske. Všetok voľný čas 
venoval aeroklubu. Bol aj humorným člo- 
vekom. Po zoskoku na svadbu pilotovi 
-vysadzovačovi Tonovi Valovi k jeho do-
mu, sa v jeho zápisníku zoskokov obja-
vila aj takáto poznámka: „Zoskok bez 
závad – až na ten alkohol po zoskoku“. 

Za svoju prácu bol ocenený diplo-
mami a medailami: Zaslúžilý cvičiteľ,  
Za obetavú prácu I. a II. stupňa, Čest-
ným uznaním za rozvoj parašutizmu, 
Pamätnou plaketou mesta Partizán-
ske a vyznamenaním Za službu vlasti.  
V jeho živote sa objavila aj jedna krivda, 
s ktorou sa nevedel nikdy vyrovnať. 
Bolo mu sľúbené, že po odchode 

inšpektora do dôchodku nastúpi na 
jeho miesto. Mal na to plné morálne 
právo, lebo nebolo nikoho, kto by tak 
presne poznal požiadavky a ťažkosti 
tejto funkcie v regióne a mal na to kvali-
fikáciu. Sám ju v podstate dlhé roky  ro-
bil ako aktivista. Vrchnosť v Bratislave 
však rozhodla inak a Vilovi ostali len 
slzy pre plač.

Jeho veľkou záľubou bol aj terénny 
bicykel, ktorý si sám poskladal. Najazdil 
na ňom veľa kilometrov  a bola to pre 
neho veľmi obľúbená relaxácia. Jeden 
pád v teréne možno spustil mechaniz-
mus zákernej choroby, ktorej 13. 4. 
2002 vo veku 62 rokov podľahol.

Emil Tencer
KVV BB

  
Genmjr. Ernest Bielik
Narodil sa ako syn kováča 18. 6. 1917 
v Topoľčiankach, zomrel 15. 6. 1995 
v Bratislave.

Po skončení 5.tried ľudovej školy v 
Topoľčanoch (1923-1928) absolvoval 
3 triedy meštianskej školy v  Zlatých 
Moravciach (1928-1931). Krátke ob-
dobie nebol zamestnaný. Od r. 1932 
– 1935 bol pekárskym učňom, po-
tom 4 roky pekárskym pomocníkom 
vo firme Guttman v Nededi. Okrem 
toho si privyrábal aj ako robotník pri 
murároch na stavbe železničnej trate 
Zlaté Moravce – Zbehy. 

Narukoval 20. 4. 1938. Po základ-
nom výcviku v Bratislave ho zaradili 
ako vojaka k spojovacej batérii. Tu 
absolvoval i poddôstojnícku školu. 
Odtiaľ ho preložili do Liptovského 
Mikuláša k delostreleckému pluku  
a krátko na to do Hlohovca. V rokoch 
1939 – 1942 slúžil ako poddôstoj-
ník u delostrelectva na rôznych mies-
tach. Počas služby na východnom 
fronte ušiel od svojej batérie do Kras-
nodaru. Bol vo vojenskom zajateckom 
tábore v Krasnodare, Georgievsku  
a pri Moskve. Dobrovoľne sa prihlásil 
do čs. vojska v ZSSR 5. 7. 1943 bol 
prijatý do 1. čs. samostatnej brigády 
v ZSSR. Postupne zastával funkciu 
veliteľa batérie, absolvoval krátky dôs-
tojnícky kurz, zúčastnil sa bojov o Kyjev. 
Bol vybraný do oddielu Zvláštnych úloh 
a odoslaný do Buzuluku, kde absol-
voval rádiotelegrafický a zameriavací 
kurz a v Jefremove kurz inštruktorov pa-
radesantnej služby. Po ňom pôsobil v 
2. čs. paradesantnej brigáde.

2.8.1944 sa vytvorila 8 členná 
výsadková partizánska skupina, v kto-
rej sa stal veliteľom. Dňa 6. 8. 1944 
večer odletel na Slovensko a nad Lati-
borskou hoľou bol so svojou skupinou 

vysadený. Skupina sa postupne rozrás- 
tla na oddiel, ktorý mal koncom augus- 
ta vyše 300 príslušníkov. 26. 8. 1944 
oslobodili politických väzňov v Ružom-
berku. 10. 9. 1944 sa utvorila brigáda 
Jánošík, ktorej sa stal veliteľom a bol 
povýšený na ppor. Oddiely brigády 
sa od začiatku povstania zdržiavali na 
povstaleckom území a podieľali sa na 
jeho obrane. Štáb brigády E. Bielika 
sídlil v Brezne – Bujakove, kde bolo zri-
adené partizánske výcvikové stredisko, 
v ktorom boli školení míneri, pre rôzne 
partizánske úlohy. Brigáda Jánošík až 
do začiatku februára 1945 vykonávala 
diverznú činnosť na komunikáciách v o- 
kolí Brezna a Popradu. Začiatkom feb-
ruára 1945 sa brigáda v priestore Šu- 
miac spojila s jednotkami ČA. 

21. 1. 1945 bol povýšený na por. 
pechoty v zálohe a postupne až na ma-
jora v zálohe. Pracoval ako správca 
firmy Hubert a neskôr ako vedúci 

závodu Západoslovenský liehovarský 
priemysel v Bratislave. Určitý čas pôso-
bil v konzervárňach Malacky a potom 
sa stal podnikovým riaditeľom Vino-
hradníckych závodov v Bratislave.

V roku 1958 bol odsúdený na 
10 rokov väzenia. Po odpykaní časti 
trestu mu trest vymazali a od r. 1961 
bol riaditeľom Vinárskych závodov 
Bratislava - Rača. Vysokú školu absol-
voval v r.1967. Od roku 1968 bol poslan-
com SNR a v rokoch 1968-1970 bol aj 
poslancom Snemovne národov Fed-
erálneho zhromaždenia. 15. 8. 1969 
ho povýšili na plukovníka a v r. 1989 do 
hodnosti generálmajora. Je nositeľom 
viacerých vyznamenaní, napr. Čsl. vo-
jenskej pamätnej medaile so štítkom 
ZSSR, Orden krasnoje znamja, Me-
daily Partizán vlasteneckej vojny 1. st. 
Čsl. vojnového kríža 1939, Čsl. medaily 
Za chrabrosť pred nepriateľom, Čsl vo-
jenskej medaily Za zásluhy I. st, Rad 
SNP, Za zásluhy národa II. st. Odznak 
partizána MNO, ĽOrdre National de 
la Legion d´Honneur-Chevalier, Rad 
Červenej zástavy, Rád práce.

Pavel  Franík
Člen KVV  BA
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Mjr. v. v. Miroslav  
Žabokrecký

Narodil sa 9. 3. 1953 v Nitre. Absol-
vent Strednej priemyslovej školy v Ni-
tre v r. 1968-1972.

Na letisko Veľké Janíkovce v Ni-
tre prišiel prvýkrát v lete 1968 so svo-
jim priateľom Petrom Chmelom, ktorý 
v tom čase robil plachtársky výcvik. 
Zaľúbilo sa mu to tam, a tak začal s pa-
rašutistickým výcvikom. Absolvoval ho  
v čase február – jún 1969. Prvý zoskok 
absolvoval pod vedením inštruktora J. 
Valachoviča 7. 6. 1969 na letisku v Par-
tizánskom – Malé Bielice na padáku 
PD-47 z lietadla AN-2. V roku 1972 nas- 
túpil na vojenskú základnú službu (v tom 
čase mal už za sebou 193 zoskokov 
padákom), u VÚ Perostějov, k 1 rote 
školy dôstojníkov v zálohe, 3. školskému 
práporu, ktorému velil pplk. Opletal 
a veliteľovi roty kpt. Petruškovi. Po absol- 
vovaní prijímača a následného výcviku  
v ŠDZ-ke bol v polovici decembra 1972 
vybratý a preradený do Armádneho 
športového družstva  Dukla Prostějov. 
Bolo to niekoľko mesiacov po tragédii 
Čs. družstva parašutistov v Bulharsku. 
Z družstva prežili túto tragédiu iba rtm.  
I. Hoššo a por. B. Chudoba. 

Po vykonaní vojenskej základnej 
služby bol prijatý do Armádneho stre-
diska Dukla Prostějov ako inštruktor  
športu – závodník, v hodnosti rotný. 
Tu pôsobil do októbra 1978, kedy na 
vlastnú žiadosť bol prevelený k bojo-
vému útvaru – 1. výsadkový pluk – VÚ 
2073 v Mošnove. K žiadosti došlo 
hlavne k vôli nezhodám s vekovo 
mladším trénerom a ďalším reprezen-
tantom, ktorý prišiel do družstva z civilu. 

U VÚ 2073 Mošnov slúžil ako 
náčelník padákovej a záchrannej a vý- 
sadkovej služby. Mal na starosti výc- 
vik pilotov – posádok lietadiel pri núdzo- 
vom opustení lietadla, cvičné zoskoky 
– povinné pre pilotov a posádky lie- 
tadiel, padákový materiál, balenie 
padákov do lietadiel a pre cvičné zos-
koky, záchranné prostriedky (núd-
zové dávky, záchranné plávacie vesty, 
člny a pod.). Ďalej to bol výcvik pilo-
tov a osádok po núdzovom opustení 
lietadla – tzv. prežitie po havárii lietadla, 
núdzovom (záchrannom) zoskoku. 
Ďalej to boli zoskoky padákom so 
špecialistami padákovej služby. Mal 
na starosti i výcvik družstva leteck-
ého trojboja, ktoré súťažilo v rám- 
ci ČSĽA letectva. Tri disciplíny – zos-
kok padákom na presnosť pristátia 
– padák OVP 68, streľba s armádnej 
pištole vz. 52 a orientačný beh. Vo 
VÚ 2073 v tom čase bolo 28 lietadiel 
Il 14 T, takže bolo z čoho skákať a on to 
i náležite využíval.

Ťahalo ho to však stále bližšie  
k domovu. Po opakovaných žiados-

tiach bol konečne prevelený k 1.letec-
kému školskému pluku v Přerove – dis-
lokované letisko Piešťany, po vzniku 
Slovenskej republiky 31. leteckej 
základne.

Pracoval tu vo funkcii náčelníka 
padákovej záchrannej a výsadk-
ovej služby. Tu slúžil až do zrušenia 
Leteckej základne Piešťany do 30. 12.  
2001. Po nej bol prepustený do civilu  
v hodnosti majora. Bolo mu ponúk-
nuté ešte ďalej slúžiť v armáde a to 
na leteckej základni v Kuchyni, ako 
inštruktor s hodnosťou rotmajstra. 
Toto však odmietol.

Skákal na skúšobných i klasických 
padákoch v noci, do vody, do lesa, na ob- 
medzené plochy i bojové s osobným 
zásobníkom i zbraňou, celkom na 22 
druhoch padákov a 16 rôznych lieta-
diel a vrtuľníkov. Počas nich mal 14 
závad na hlavnom padáku a niekoľko 
menších zranení. Posledný zoskok v 
armáde, ktorý bol jeho 3 125 urobil 
v roku 2001 na plochu v Ducove. V roku 
2001 odišiel do dôchodku a žije v Pie- 
šťanoch. Po odchode z armády pra-
coval ako ochrankár u SBS a v sú-
časnosti je zamestnancom Školiaceho 
a výcvikového strediska Ministerstva 
vnútra v Piešťanoch. I počas služby v 
armáde sa zapájal do života v civilnom 
Aeroklube. Vykonával funkciu skú-
šobného komisára pre výcvik bran-
cov – výsadkárov a to v Prievidzi, 
Topoľčanoch, Partizán-skom a v Nitre.

Je nositeľom zlatého odznaku FAI 
s tromi diamantmi, vojenskej triednos- 
ti Majster zbrane – výsadkár. Zúčastnil sa 
mnohých domácich i medzinárodných 
súťaží, napr. ZSSR, Kuba, Poľsko, NDR, 
Maďarsko a pod. Na mnohých získal 
popredné umiestnenie. Napr. v r. 1975 
1. miesto na memoriáli G. Koubka a J. 
Jehličku v Chrudimi a memoriáli O. Pa-
prskára v Šumperku. V r. 1976 3. miesto 
na medzinárodnej súťaži o pohár Auto 
Škoda v Mladej Boleslavi a 3.miesto  
v celkovom hodnotení na Majstrov-
stvách spriatelených armád v Tule. Na 
Spartakiáde spriatelených armád v r. 
1977 Cienfuegos Kuba – 2. miesto  
v celkovom hodnotení družstiev. Na Ma-
jstrovstvách spriatelených armád Szol-
nok Maďarsko 2. miesto v presnosti 
pristátia jednotlivcov. Pavel Franík

Člen KVV BA

Zašlé spomienky

 Keď sa obom podarilo prekĺznuť do 
hangára a za noci počuli len kroky 
strážneho, zapojili elektrické variče. 
Položili na ne kanvy plné s ole-
jom, ktorý vypustili z pripraveného 
lietadla. Fachmani vedia, že teplý 
predhriaty olej je na tichý štart 
nevyhnutný. Museli byť opatrní, lebo 
narábať s rozžeravenými špirálami 
v hangári  precítenom benzínovými 
výparmi bolo nebezpečné. Veď  
v hangári sa nesmelo chodiť ani  
v okovaných topánkach, lebo na 
vznietenie stačila iskra. Krátko po 
štvrtej hodine ráno sa otvorili dvere 
hangára a uzimený Vlado s Jozefom 
začali pískať melódiu Domina. Keď 
sa s Molnárom pozdravili vztýčením 
prsta ako RAF-isti v bojových fil-
moch spoločne vytlačili ARADO 
pred hangár. Pilotom bol  Krman  
a obaja mechanici sa museli pomes-
tiť na jedno sedadlo vzadu. Krman 
pridal plyn no motor začal vynechávať  
a výfuk nebezpečne strieľať.

Pilot Krman spomína: Našťastie 
teplý olej začal cirkulovať a ja som mo-
hol pridať plný plyn na štart. Napriek 
mojim obavám lietadlo sa od zeme 
odlepilo a pri stúpaní do výšky asi 
1000 m som sa stihol obzrieť späť, 
či nás neprenasledujú. Vydýchol 

som si, keď som videl iba hviezdy  
a mesiac a čoskoro aj svetlá rodnej 
Bratislavy. Pri prelete Dunaja som 
predpokladal, že našu trasu sledujú 
sovietske radary, preto som urobil 
oblúk, akože smerom na Viedeň 
a klesal k zemi. Keď som zostúpil 
do takej výšky, kde nás na radare 
nemohli zachytiť zmenil som kurz 
doľava smerom na juh. Kľučkovite 
som unikal z nebezpečného pries-
toru, tesne nad vrcholkami stro-
mov. Mali sme aj šťastie, lebo 
hádam 10 km od nás sme spozoro-
vali svetlá a žeravé tryskové výfuky 
troch krúžiacich Migov, ktoré nás 
mali zrej-me prinútiť pristáť, alebo 
zostreliť. Ale vďaka kľučkovaniu som 
strácal prehľad o našej polohe. V 
diaľke sa mi už rysovalo pohorie. 
Videl som, že Schneberg vysoký 
2.250 m je hranicou železnej opony. 
Hoci som vystúpil až do výšky štítu, 
pravdepodobne sme sa už ocitli nad 
slobodným územím. V bezpečí sme 
však ešte neboli, lebo náš vyslúžilý 
motor Argus 410  mohol hocikedy 
zaštrajkovať a pristátie vo svahoch by 
znamenalo tragédiu. Pre nedosta-
tok benzínu som nemohol obletieť 
ani búrku a preto som sa rozhodol 

 Konečne 12. 3. 1953 padla služba na Molnára. Ale práve  
vtedy už od rána snežilo a vietor lomcoval aj bránou 
hangára. Krman kamarátom vraví: Berieme aj padáky. Za 
takéhoto počasia táto kraksňa nedokáže pristáť. ARADO 
nemá na zostup cez mraky prístroje. Vždy radšej zostať 
živý, ako havária. Ale práve vďaka mizernému počasiu  
a hluku vetra mohol Molnár dotlačiť ARADO k bráne  
a neskôr do hangára prepraviť aj kamarátov. Veď práve 
toho dňa sa nekonečne preťahovalo spomínané politické 
školenie, kde politruk veštil Krmanovi osud so skorým pá-
dom, čo kamarátov takisto znervózňovalo.

II. časť

pokračovanie na strane 11

Po dlhých rokoch opäť doma,  
na Slovensku. Na snímke s kamará-
tom inžinierom Kropáčom (vpravo). 



Na celoslovenskej konferencii 
parašutistov za účasti delegátov od-
borov para z okresov a krajov bola 
zhodnotená činnosť a úspechy 
od rolu 1959 do roku 1968. Na 
úspechoch sa podieľali aj parašutisti 
Hlôška, Kriváň, Ozábal, Kováč, Ry-
dzik, Kiš, Vrábel, Hindický, Meheš, 
Jerguš, Major, Valachovič, Platko, 
Zachar, Zámečník, Bratia Gdo-
vinovci, Šuška, Domský, Olenočin 
a ďalší. Zo žien to boli Mjartanová, 
Mehešová, Stančíková, Šokyová  
a ďalšie. Všetci títo reprezentovali 
Slovensko doma i v zahraničí, ako 
napr. v Poľsku, ZSSR, Maďarsku, 
NDR, Bulharsku, Rakúsku, NSR, 
Francúzsku, USA, Juhoslávii a Číne.

Rok 1968 poznačil celú 
spoločnosť príchod Sovietskych 
vojsk. Slovensko zastihla v roku 
1969 ďalšia tragická parašutistická 
udalosť, keď pri výkone služby  
v Českých Budejoviciach zahynul 
ďalší Slovák Leopold Ozábal. 
Nový predseda odboru para Ing. 
V. Zámečník priniesol do činnosti 
nové organizačné zmeny. Predsed-
níctvo oživilo činnosť športovej, dis-
ciplinárnej a propagačnej komisie. 
Pre jednotlivé kraje boli určení 
tréneri športových regionálnych 
družstiev a menovite nominovaní 
reprezentanti krajov. Celoštátna kon-
ferencia AČSSR v Brne ústami Ing. 
Zámečníka konštatovala o nepri-
aznivej situácii v športovom výcviku 
na Slovensku. Jednou z príčin bolo 
aj obmedzovanie leteckej prevádzky 
a para činnosti, ale i nerešpektovanie 
paritného zastúpenia zo strany Ústre-
dia v Prahe. No obrodný proces, ktorý 
bol v spoločnosti nastolený v roku 
1968, v roku 1968 končí a všetko 
sa postupne vracia do zaužívaných 
koľají v riadiacej činnosti ako pred ro-
kom 1968.

Do roku 1970 padáková tech-
nika značne pokročila, čo do mož-

nosti riadenia padákov na cieľ. Preto 
aj na pristávacom kruhu sa začala 
merať vzdialenosť len do 10 m od  
stredu. Stred predstavovala nula, 
ktorá mala priemer 10 cm. Zvyšoval 
sa aj počet zoskokov u každej 
disciplíny, aby sa tak potvrdila 
hodnovernosť dosahovaných výko-
nov v zoskokoch. Zdokonaľovala sa 
organizácia pretekov ako MS Slov-
enska, tak aj ČSFR. Potvrdili to aj XI. 
Majstrovstvá ČSFR, ktoré sa konali 
v Ražňanoch. Muži zo Slovenska 
na nich neboli v prvej desiatke. Zo 
žien v nej boli Havašová, Šantová a 
Bodecká. Boli na nich dosiahnuté 
výsledky svetovej úrovne. Veď muži 
z 252 zoskokov pristáli 111 krát na 
nulu, čo bolo 44,5 %. To v histórii 
parašutizmu  dovtedy nebolo nikdy 
zaznamenané.

V prvom diele Dejín parašutizmu 
na Slovensku je aj zmienka o konci 
ôsmich beznádejných rokoch slo-
venského parašutizmu, kedy sa naši 
parašutisti nedostávali do reprezen-
tácie ČSSR. Silnú konkurenciu vo 
výkonoch dávali športovci z Čiech 
a Moravy a na našich sa tak neušlo. 
Prešľapovanie na mieste nikoho na 
Slovensku netešilo. Nová trénerská 
rada urobila plán prípravy a na čelo 
reprezentácie Slovenska bol ako 
tréner menovaný Dušan Domský. 
„Aspoň dvaja do širšieho kádra čs. 
reprezentácie“ , stanovil si za úlohu 
pre začiatok Domský. Veď od roku 
1966 bol tento výber bez športovcov 
zo Slovenska. Na prvý výberový 
pretek boli pozvaní 15 muži a 5 žien. 
Skákali na padákoch PTCH – 8. Na 
piatom preteku bolo 10 mužov a 5 
žien. Želanie Domského sa splnilo. 
Do širšieho kádra čs. reprezentácie 
boli vybraní 2 muži  (L. Gdovin, D. 
Šuplata)  

V roku 1971 bola v Nitre založená 
Slovenská letecká škola. Jej význam 
spočíval v tom, že v nej boli cvičení 

inštruktori i ďalší odborníci leteckej 
aj para činnosti pre aerokluby Slov-
enska. Na medzinárodnej súťaži  
v Bulharsku sa v reprezentačných 
družstvách objavili mená športovcov 
zo Slovenska a to Laco Gdovin 
z Ražňan a Božena Havašová zo 
Spišskej Novej Vsi. Ďalšie mená sa 
objavili aj v reprezentačnom armád-
nom  družstve Dukla. Na majstrovst-
vách spriatelených armád, ktoré sa 
konali v Prostejove boli Hoššo a Ma-
jer. Hlavný dôraz v základnom výcviku 
parašutistov v aerokluboch bol stále 
kladený na plnenie úloh pre výsad-
kové vojsko – vycvičiť stanovený 
počet brancov, ale i precvičovanie 
časti záloh výsadkového vojska. 
Pokiaľ branci mali celkom 5 zos-
kokov a ostré streľby na strelnici, 
záložníkom bolo stanovené zakončiť 
vojenské cvičenie tromi zoskokmi. 
Pre rok 1971 bolo naplánované 
vycvičiť 140 brancov a precvičiť 350 
záložníkov.

Rok 1972 je známy aj tým, že 
bola zavedená kvalifikačná súťaž 
v brannom viacboji. Mohli sa jej 
zúčastňovať športovci po ukončení 
III. Výcvikovej triedy. Hodnotila sa 
streľba z malorážky, plávanie na 
100 m, cezpoľný beh na 3 km, zos-
kok jednotlivca na cieľ a skupinový 
zoskok na cieľ. V reprezentačnom 
družstve ČSFR sa už objavili mená 

mužov zo Slovenska. Boli nimi Laco 
Gdovin, Daniel Šuplata, Jozef Priš- 
čák, zo žien to boli Mária Lelová, Mária 
Šantová, Ing. Ľubica Šuplatová a 
Alena Tkáčová. Športová komisia uro-
bila poriadok aj do evidencie a schva- 
ľovania rozhodcov, ktorí mohli 
postupne získavať skúsenosti a o-
dísť do vyšších tried. V roku 1972 
sa konali XI. MS v zoskoku padákom  
v USA. V reprezentačnom družstve 
ČSFR bol aj Ľuboš Majer, ktorý sa 
stal v presnosti pristátia z 1000 m 
na cieľ pri absolvovaní 10 zoskokov 
majstrom sveta. Skákal na padáku 
PTCH – 8. Bol už tretím majstrom 
v zoskoku padákom zo Slovenska. 
Aj pri hodnotení 10 najlepších špor-
tovcov sa umiestnil na 2. mieste a jeho 
družstvo na 3. mieste, ktoré bolo maj-
strom sveta. Toto ocenenie mu bolo 
udelené in memoriam. Zahynul na 
preteku spriatelených armád v Bul-
harsku, kde zahynulo ďalších 10 
čle-nov armádneho družstva  Dukla, 
pri  zrážke ich autobusu s rýchlikom.
V rozšírenom výbere z parašutistov 
športovcov sa ešte objavili aj ďalšie 
mená pre reprezentáciu Dana Ví-
vodová a Danica Žarnovická. Prvé 
majstrovstvá Slovenska v branných 
disciplínach sa konali  v Martine. Za-
vedenie tejto disciplíny bolo šťastným 
riešením pre mladých pretekárov, 
športovcov nižších tried.

10 Číslo 1. Ročník VIII.

60. výročie organizovaného športového 
parašutizmu na Slovensku 
Nový politický prúd z roku 1968 mal vplyv aj na spoločenské 
organizácie, ktoré mali v obrodnom procese snahu zmeniť 
doterajší centrálny spôsob riadenia.  Preto sa konalo aj 
plenárne zasadanie odboru para SNA na chate Tehliar pri 
Rajeckých Tepliciach. Tajným hlasovaním bolo zvolené nové 
vedenie odboru para. Novým predsedom sa stal Ing Vlad-
imír Zámečník. Bola ustanovená trénerská rada, športová 
komisia. Bolo doporučené aj spracovanie dejín parašutizmu 
na Slovensku. Na vypracovaní sa mali podieľať Ladislav 
Vašečka, Vladimír Hlôška, Štefan Gronský a Štefan Uher.

5. časť
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letieť na juh do Štajerského Hradca, 
čiže Grazu, ktorý na mojej mapke 
vystrihnutej z novín patril Britom. 
Lenže, čo ak sa okupačný patrón 
zmenil a sú tam Rusi? Pri oblete som 
zbadal dvoch vojakov v zelených uni-
formách s bielymi opaskami strážiť 
vchod do blízkych kasární. Sláva, 
takto sú predsa oblečení britskí vo-
jenskí policajti, poznám ich z bojo-
vých filmov. Vysunul som podvozok, 
dokončil okruh a pristával na dráhe 
vyznačenej smrečinovými halúz-
kami. No ale moja istota sa preme-
nila na šrot, lebo na hangároch bola 
skratka NO, čo po ruský znamená 
nomer. A čo horšie z budov začali 
vychádzať vojaci v sivomodrých uni-
formách, na prvý pohľad nie v an-
glických a s puškami v rukách. Aby 
som mal v hlave ešte väčší „har-
matanec“, dvaja kamaráti mi klepali 
na chrbát, aby som lietadlo zdvi-
hol, lebo Gráz je na 100 % ruský. 
Ibaže motor bez pomocného gen-
erátora sa už naštartovať nedá. Bol 
som na dne. K lietadlu sa spredu 
približovali stráže s namierenými 
puškami a zozadu ma preklínali ka-
maráti, ktorí nevideli vojakov, ale iba 
mňa „prihoreného kazisveta“, div nie 
zradcu. Po pristátí lietadlo obkolesili  
rakúske a anglické stráže s namie-
renými puškami. 

Keď im naši letci odovzdávali 
pištole Krman sa spýtal Is das Graz, 
Britisch zone ? Keď Rakúšania i 
Angličania prikývli kamaráti sa ob-
jali a nehanbili sa za slzy. Vtedy sa 
konečne usmiali aj britskí vojenskí 
policajti s puškami v rukách. Pocho-
pili, že sú svedkami neobyčajného 
dobrodružstva. Udalosť zarezono-
vala aj v miestnosti veliteľa. Histo- 
rickú chvíľu umocnila aj správa 
vysielaná už v poludňajšej relácii 
BBC. Vtedy sa utečenci dozvedeli 
v spravodajskej relácii aj o udelení 
britského politického azylu. Anglická 
vojenská správa bola veľkorysá, 
ale senzáciechtivý žurnalisti na tla-
čovkách a v nespočetných rozho-
voroch s našimi letcami, neznalými 
západný svet zľutovanie nemali. 
Vyplašení mládenci sa mali čo 
oháňať, aby obstáli v paľbe úprim-
ných a naivných otázok. Po dvoch 
týždňoch, keď odlietali do Anglicka o 
ich úteku sa dozvedeli aj ich rodičia.

U Krmanovcov preventívne zha-
bali Vladovu motorku Ogar, rádio Ta-
lizman, ba zobrali aj jeho civilné šaty, 
aby sa nemal do čoho obliecť, keby 
sa náhodou vrátil. Kamaráti žili vyše 
roka v Londýne. Angličania sa k nim 
správali veľkodušne, lebo trvalo pre-
chovávajú hlbokú úctu k slovenským 

a českým letcom, ktorí bojovali aj za 
ich slobodu. Utečenci mali iba jedinú 
úlohu naučiť sa dobre po anglicky. 
Ich ďalší sen dostať sa k britskému 
vojenskému letectvu sa však splniť 
nemohol. Nemohli absolvovať 
britský výcvik, lebo nemali anglické 
štátne občianstvo. Molnár zostal  
v Anglicku, no Krman so svojím bra-
trancom Fleischhackerom odišli do 
Kanady a neskôr do USA. No ani 
tam bez štátneho občianstva lietať 
nemohli. Vtedy hrdý Krman sklonil 
hlavu a pokorne makal v automobilke 
pri páse. I keď neskôr získal licen-
ciu obchodného pilota a učiteľské 
oprávnenie kvalifikácie na jedno-
motorové lietadlá už veľa nezna-
menalo. Vtedy už dominovali lietadlá 
štvormotorové a najmä prúdové.  
V USA získal diplom elektrotechnika 
a vo firme General Motors pracoval 
vyše 30 rokov ako inšpektor. Býva  
v mestečku La Granž pri Chicagu a 
je spokojný, lebo sa aj šťastne oženil. 
Ešte v Amerike sa dozvedel, že jeho 
prvá láska Ruženka, ktorej zostal 
verný sa 6 rokov po jeho úteku vy-
dala, ba narodil sa jej aj syn Roman. 
Keď mu to matka v liste napísala bol 
prirodzene nešťastný, ale neskôr 
keď sa dozvedel, že Ruženka sa roz-
viedla, ba nechala ho aj pozdravovať 
začali si písať. Dokonca si plánovali 
stretnutie v Juhoslávii, odkiaľ by 
spolu odišli do Ameriky. Našťastie 
ľady izolácionizmu a železnej 
opony sa začali topiť a za Dubčeka 
sa hraničné závory zdvihli aj pre 
prostých občanov. V Amerike sa 
niekdajší zaľúbenci zobrali a majú 
3 deti – Romana, Martina a Daniela. 
Ako sám hovorí : „Horšie je, že ja 
som už dávno senior a uznávajú ma 
už iba moji vnuci. Hlásajú o mne, že 
dokážem opraviť a zložiť akýkoľvek 
horský bicykel a ešte mi zvýšia 
súčiastky aj na dverový zvonec. Od 
detstva rád strkám nos do všetkého 
čo súvisí s technikou. Máme 3 autá, 
ale údržbára nepotrebujeme. Opra-
vujem si klimatizáciu, elektroniku.  

Venujem sa tiež sadu. Chcem mať 
toľko stromov, ako sme mali doma  
v Bratislave v záhrade na Kalvárii.

Gustáv Molnár vyletel spomedzi 
kamarátov najvyššie. Uchytil sa  
v záložnej letke RAF, ako výkonný pi-
lot. Často atraktívne vystupoval na 
leteckých dňoch v sólovej akroba-
cii, ba pilotoval aj lietajúcu pevnosť 
B 17. Pre britskú spoločnosť lietal 
v Sudáne, Jamajke, no neskôr aj on 
prišiel do USA a usadil sa na Floride. 
Má vlastnú leteckú spoločnosť, 
špecializujúcu sa na ochranný po-
syp pomarančových a broskyňových 
sadov i hasenie lesných požiarov 
vrtuľníkmi a lietadlami. So svo-
jimi lietadlami a vrtuľníkmi nalietal 
35 000 letových hodín. Mal aj smolu. 
V roku 2000 mu Hurikán poškodil 
4 lietadlá – 2 mu doslova premenil 
na vraky. Jablko nepadlo ďaleko od 
stromu. Jeho syn je dôstojník ame-
rického letectva a dcéra stevardkou. 

Jozef Fleischhacker absol-
voval letecký výcvik na motorových 
lietadlách v Kanade. Pracoval na 
Ministerstve dopravy v Otave ako 
letecký mechanik. Po desiatich ro-
koch sa aj on vysťahoval do USA 
kde postupne získal titul inžiniera  
i obchodného pilota s doložkami na 
dvojmotorové lietadlá, hydroplány 
akrobaciu a posypy plantáží. Vlastní 
dve štvorsedadlové lietadlá Piper. 
S rodinou žije na štyridsať akrovom 
ranči pri San Francisku. Jeho syn zís-
kal titul doktora počítačových vied  
a je uznávaný a vyhľadávaný expert.

A keďže aj niekdajší piloti sú 
občas sentimentálni, vo chvíľach 
samoty si aj ako seniori občas za-
spievajú dávnu melódiu svojho Do-
mina, ktorá ich tak dávno inšpirovala 
na riskantný útek a dala mu aj utajo-
vaný názov. Ba dozvedeli sa aj o tom, 
že klavirista Juraj Berceler takisto 
emigroval a dlhé roky hrával v Aus-
trálii.

Z magnetofónovej pásky 
prepísal  Pavel Franík

   KVV BA

V roku 1974 sa konali v Ma-
ďarskom Szolnoku XII. Majstrovstvá 
sveta. Mali najväčšie početné zas-
túpenie v histórii MS. Zo Slovenska 
sa ich zúčastnili Hoššo, Takáčová, 
Šúplatová a Vívodová. Po prvý krát 
sa na nich objavili padáky „super-
klzáky“. Družstvo ČSSR skákalo  
na sovietskych padákoch UT-15. 
Naše padáky už na tento pretek nevy-
hovovali. Majstrovstvá skončili veľkým 
úspechom družstva ČSSR, keď ob-
sadili v celkovom hodnotení 1. miesto 
v zložení V. Hynek, J. Reichert, Ing I. 
Skoták, S. Lacina a I. Hoššo. Ženy 
obsadili 4. Miesto, najlepšia bola A. 
Takáčová na 8. mieste. 

V Bratislave sa konali VI. Majstro-
vstvá Slovenska v klasických disci-
plínach. Víťazmi na cieľ boli P. Gabáni 
VSK I. a D. Žarnovická SSK, v kom-
plexe to bol L. Gdovin a M. Šantová 
VSK I. V skupinovom zoskoku víťazné 
družstvo mužov i žien bolo zo ZSK 
– M. Fitoš, J. Poláček, C. Grebeči, I. 
Bišťan, D. Šuplata, B. Štefáková, N. 
Šolcová a E. Račkayová.

V roku 1975 začali postupne vy-
chádzať novospracované smernice 
pre parašutistický výcvik so skratkou 
V-PARA v brožovanom vydaní. Za-
merané boli na všetky oblasti výcviku 
a mali za úlohu zabezpečovať jed-
notný výcvik v celej ČSFR. Na ich 
spracovaní sa podieľali najlepší od-
borníci z parašutizmu u nás.

Zaujímavými a prvými v histó-
rii parašutizmu boli Majstrovstvá 
Európy v klasických disciplínach, 
ktoré sa uskutočnili v Portoroži. 
V reprezentačnom družstve boli 
Hoššo, Takáčová, Štefáková, 
Šuplatová, trénerom bol D. Domský  
a ako rozhodca sa zúčastnil J. Ma-
jor. So zvedavosťou boli očakávané 
padáky americkej výroby „Stra-
tostary“ , ktoré boli konštruované na 
princípe lietajúceho krídla. Ich letové 
vlastnosti boli neporovnateľne lepšie, 
ako doteraz používané padáky. Boli 
veľmi spoľahlivé aj vo veľmi zložitej 
meteorologickej situácii. 

Do popredia  sa aj na Slovensku 
dostáva nová profesia v parašutizme 
– kameraman. Tým prvým, kto 
začínal, bol Dušan Domský. Bola 
to myšlienka nakrúcať parašutistov 
počas voľného pádu. Domský 
mal dosť skúseností zo zoskokov 
v štafetách, ktoré skákal spolu so 
Zámečníkom, Majorom, Zacharom 
na rôznych vystúpeniach. Prvé zos-
koky s kamerou skúšal na letisku  
v Poprade, nad končiarmi Vysokých 
Tatier. Neskoršie bol nakrúcaný aj 
film „Padák alebo krídlo“. 

 Emil  Tencer          
KVV BB

... zašlé spomienky ...

S manželkou Ruženou v marci 1969
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Správne je to Odznak parašutistu 
SNA. Ospravedlňujeme sa za zá-
menu textu k uvedeným odznakom 
v minulom čísle. Bol uverejnený  
v prevedení zlatý, strieborný a mini.

ČESKOSLOVENSKO 1962-5

OPRAVA

Krátke správy
    V decembri  sa členovia KVV 

Banská Bystrica rozlúčili s kole-
gom Štefanom Vaškom z Nitry, 
ktorý po krátkej nemoci odišiel do 
výsadkového neba. Štefan česť 
Tvojej pamiatke!

    7. a 8.novembra 2007 sa konala 
VČS v Liberci. Na pozvanie Li-
bereckého klubu tam vycestovali 
dvaja naši členovia J. Poláček  
a H. Feketeová. Tejto slávnostnej 
schôdze sa zúčastnila aj tamojšia 
legenda, plk. Fr. Mansfeld.    

    Koncom novembra sa naši 
členovia Franík, Poláček, Tuček 
zúčastnili Výročnej členskej 
schôdze KVV Prostějov. Pri tejto 
príležitosti sa uskutočnila česko 
– slovenská porada vedúcich 
Klubov výsadkových veteránov  
a Klubov vojenských výsadkárov. 
Bola zhodnotená činnosť za rok 
2007 a nastolená činnosť na rok 
2008. Bude opäť bohatá. Máme 
sa načo tešiť.

    Začiatkom decembra sa zúčast-
nili Výročnej členskej schôdze 
v Zlíne,  naši členovia Poláček, 
Feketeová. Ostatní prihlásení 
ľutujú a ospravedlňujú sa za 
neúčasť z rôznych závažných 
dôvodov.

Krátko z Leteckého zväzu

Náš predseda KVV Paľo Franík, 
zaželal Klubu letcov veľa tvorivých 
úspechov do tohto roku, oboznámil 
ich s našou činnosťou a vyjadril 
nádej, aby sme spoločnými si-
lami zohnali čo najskôr dôsto-
jné priestory pre naše klubové 
činnosti. 

Tento klub má teraz v pláne 
podobnú akciu, akú sme mali my  
v r. 2006 s Baničom. Plánuje osadiť 
sochu Gen. Dr. M. R.Štefánikovi. 
Socha je hotová, ale magistrát 
mesta Bratislavy ešte nerozhodol  

o mieste osadenia. 
Toto je hlavná prior-
ita na tento rok. 

Zdá sa, že KL 
má veľmi dobrého 
a silného partnera 
vo firme Doprastav 
a pokiaľ sme boli oboznámení, tak aj 
štedrého. Zostáva nám len závidieť. 
Vo voľnej debate sme mali možnosť 
pohovoriť si s niektorými členmi. Na 
druhej strane nám trošku závideli 
tieto naše Barety a padol aj návrh, 
niečo podobné zorganizovať aj tam. 

Tým skôr, že členom KL je aj pilót s 
vyštudovanou žurnalistikou. No, bolo 
by zaujímavé porovnávať. Predse-
dovi KL Petrovi Matejčíkovi sme 
odovzdali pozvanie na našu výročnú 
členskú schôdzu. Juro Poláček

KVV BA

Dňa 15.1.2008 sa konala Výročná členská 
schôdza v Leteckom zväze Gen. Dr. M. R. 
Štefánika. Keďže naši členovia Franík, bratia 
Georgievskí, Hreha, Ambróz a Poláček sú tiež 
členmi, tak sa tohto sedenia tiež zúčastnili. 
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Vážení veterání parašutismu,dovolte nám Olomouckým veteránům Vás všechny 
v Česko-Slovenským státě pozdravit popřát Vám i celým rodinám hodně zdraví,
hodně sil do další činosti ve Váší aktivitě o našem nádherném sportě v mládí 
a někteří i stáří.I když jsme jeden z posledních přihlášených veterán klubů do velké 
rodiny tak vynikajících lidí kolem nás ,věřte že i o nás uslyšíte jen to nejlepší protože 
lidé v našem klubu veteránu byli také velkým přínosem v dějinách Československého 
parašutismu.S pozdravem za Olomoucké veterány Stanislav Hanák

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, kolegové letci a výsadkáři.Srdečně vás jménem svým i  jménem členů KVV Zlín zdravím v novém roce 2008 a přeji vám především pevné 
výsadkářské zdraví, štěstí, rodinnou i klubovou pohodu s úspěchy ve vaši další pestré činnosti. Při vašich paraveterán-
ských seskocích (které vám závidíme) jen převážně modré nebe nad hlavou bez bouřkových mraků, jen s osvěžujícím 
vánkem do 4 m/s stálých směrů, abychom se někdy i my mohli snášet nejen “na křídlech“, ale i na zbytcích OVP 68, 
jako kdysi v dávnověku při sportovních soutěžích, propagačních seskocích či na Michalských dnech na letišti Slávnica a 
Tomčany. 

Tono Šulák, KVV Zlín



3. časť
14 Číslo 1. Ročník VIII.

Najbližšie číslo nášho spravodaja vyjde: 27. 4. 2008 l Kontaktná adresa: Juraj Poláček, Úradnícka 12, 831 03 Bratislava, tel. +421 2 4464 2911, +421 903 25 36 36, e-mail: jpm@jpm.sk l 
Pavel Franík, Kudlákova 1, 841 01 Bratislava, tel./fax: +421 2 6436 2349, e-mail: franik@chello.sk l spravodaj Červené barety: www.jpm.sk l Len pre vnútornú potrebu KVV 

  Z ubytovní sme prechádzali na le-
tisko v Kbeloch, kde sme mávali štarty 
a nalietavali sme nad letisko v Ruzyni, 
kde bol na záver príprav uskutočnený 
najväčší výsadok. Bol uskutočnený  
z 18 DAKOT, ktoré nalietavali v sku-
pinách – letka zo 6 lietadiel x 3. 
Výsadky boli vysadzované nad se-
bou. A tu sa stala takáto príhoda: Ja 
som bol vysadzovaný v prvej letke  
a bol som asi v strednej výške medzi 
lietadlom a zemou. Mal som riadne ot-
vorený padák a kochal som sa krásou 
nad takýmto nezvyčajným pohľadom. 
Vtom nemenovaný výsadkár z druhej 
letky, ktorí vyskakovali nad nami a 
ktorému sa padák neotvoril úplne, 
ale mal šnúry prehodené cez vrchlík 
a jeho pád pol podstatne rýchlejší a v 
nečakanej chvíli mi preletel cez  šnúry, 
ja som ho trocha pridržal a spolu sme 
bezpečne pristali. Nemenovaný vojak 
bol ihneď na letisku povýšený na slo-
bodníka, ale mňa si nikto ani nevšímol. 
No, ale to mi nijako nevadilo. Hlavná 
vec, že som mal výnimočný zážitok, na 
ktorý rád spomínam.

V Zákupoch u Českej Lípy 
sme mali i taktické cvičenie veľmi 
náročné, keď sme boli vysadení nad 
Kumerským masívom v horách za 
chladného počasia. Obsadili sme 
určenú kótu, utvorili kruhovú ob-
ranu a čakali na nepriateľa, ktorého 
predstavovali značkári. Po skončení 
akcie sme sa mali dostať do kasárei  
v Zákupoch, každý podľa vlastného 
uváženia. Mnohí z nás použili vlak 
s čiernou jazdou, zastavili auto, 
odcudzili motorku, bicykel, ale náš 
veliteľ Honza Tisovský odpriahol 
sedliakovi koňa z povozu a doraj-
toval na ňom. Dodnes ho mám na 
„Table“ na húpacom koni. Zoskoky 
sme robili i do Máchovského jazera, 
s rôznymi veselými zážitkami. I na 
tento úsek vojenského života mám 
tie najkrajšie spomienky.

Náš veliteľ prieskumnej čaty 
Honza bol veľmi prísny a náročný na 

naše výkony, ale vedel oceniť výborné 
výsledky, ktoré boli pochvalne zhod-
nocované v útvarových rozkazoch. 
Spomínam si tiež na jedno taktické 
cvičenie len neďaleko kasární, kde 
sme mali na steč prejsť cez potok. 
Vyslali sme vysunutých prieskum-
níkov, ktorí odpálili trhavinou strom 
cez potok a my sme sa po tomto pni 
museli rýchlo takticky presunúť na 
druhú stranu brehu. Honza stál pri 
strome z boku a strieľal z paraboly 
do potoka vedľa pňa stromu s tým 
úmyslom, že kto by vkročil vedľa, bol 
ochotný mu odstreliť podpätok na 
kanadách. Celá prieskumná čata 
prešla bez vážnejšieho ohrozenia na 
druhý breh a pokračovala v ďalšom 
plnení úloh. Výsledok bol opäť 
výborný, úloha splnená, veliteľ spo-
kojný a kolektív pochválený.

Okrem týchto taktických cvičení 
sme v neďalekej menšej doskokovej 
ploche vykonali niekoľko zoskokov 
z vojenského balónu. U každého 
druhu vojska bolo v móde určitú 
dobu vykonávať vojenské povinnosti 
i v podmienkach prírody, teda vo 
Vojenských výcvikových táboroch.  
Tvrdí“desanti“ neboli výnimkou a tak 
sme sa v jarných dňoch roku 1952 
ocitli vo  VVT  na východnom Slov-
ensku v pohorí Vihorlatu asi 10 km. 
od Kamenice nad Cirochou . Upros-
tred nádhernej prírody takmer na 
vrcholu  pohoria sme na čerstvom 
vzduchu začali nacvičovať bojové 
akcie , podobajúce sa skutočnému 
boju, keďže sme mali v mnohých 
prípadoch ostré náboje.  Po jednej 
krásnej letnej júnovej noci dostalo 
veliteľstvo 71 výsadkového práporu 
hlásenie, že nad naším Vihorlatským 
výcvikovým priestorom bol vysadený 
nepriateľský Nemecký prieskumník. 
Dostali sme ako vzorová prieskumná 
čata  bojovú úlohu, vystopovať ho  
a zneškodniť. Vydali sme sa po 
obede do práce.  Rozdelili sme si 
úlohy na prieskum terénu v rôznych 

smerov pre jednotlivé družstvá. Výz-
broj sme mali podľa organizačnej 
štruktúry, len „slepé náboje „ nám 
boli vymenené za ostré. Táto úloha 
rázom dostala vážny charakter a mi 
sme ju  s plnou zodpovednosťou 
začali napĺňať. Pohybovali sme sa až 
do večerných  hodín  po lese ako líšky 
, ktoré čakajú  na svoju korisť . Nočná 
obloha nás prikryla tmou a to bolo 
pre nás veľmi užitočné, pretože sme 
sa stali takmer neviditeľní. Malo to 
ale aj negatívnu stránku a to, že naše 
kroky boli zasa v tom tichu ďaleko 
počuť  a tak sme sa museli pohybovať 
nehlučne, že sme si pred  každou 
šlapajou museli najprv očistiť stopu 
od vetvičiek, aby sme zabránili prás-
kaniu. Čím viac sme sa približovali 
k pravdepodobnému miestu pris-
tátia nepriateľského parašutistu, 
tým sme boli viacej zvedaví či obja-
víme nejakú stopu, čo by nás viedlo  
k zadržaniu narušovateľa. Nad 
ránom, keď sa už rozodnievalo, bola 
naša práca korunovaná  čiastočným  
úspechom . Objavili sme  úkryt ne-
meckého padáka RZ, ktorý bol za-
kopaný tak nedbalo, že kus šnúr  
a vrchlíku bolo vidieť spoza vetvičiek, 
ktorými bol zamaskovaný. No bola to 
východzia stopa , ale bolo potrebné 
pokračovať v pátraní. My sme boli  
stiahnutí na odpočinok . Pokračovala 
v prenasledovaní iná čata Veliteľskej 
roty, ktorá pátrala celý deň, ale ne-
úspešne. Stopy viedli smerom na 
východ k mestečku Snina a končili 
na úpätí  pohoria Vihorlat. Akcia bola 
ukončená s tým, že sa nejednalo  
o narušiteľa priamo na záškodnícku 

činnosť nášho VVT, ale zrejme  
s iným zameraním. Ďalšiu úlohu  
v tomto prípade zohrala VB, ktorej  
bol prípad predaný. Táto úlohu ús- 
pešne ukončila o niekoľko dní zadr-
žaním a zneškodnením páchateľa 
na štátnej hranici zo Sovietskym 
zväzom.

Náš výcvikový priestor bol v ur-
čitých dňoch obliehaný i mladými 
ženami z blízkeho JRD, ktoré chodili 
hrabať seno a tak bolo v mnohých 
prípadoch v čase voľna i trocha ro-
zptýlenia. Mne sa ale stala takáto 
príhoda. Dostal som dopis od jednej 
kamarátky Menom Marcela, (lebo 
aj tu chodila vojenská pošta), že 
mňa príde navštíviť a vystúpi z vlaku  
v Bielej nad Cirochou, ráno o 8,00 
hod. aby som tam za ňou prišiel. To 
bol ale gól, lebo zrovna na ten deň 
som mal strážnu službu. Čo teraz? 
Časovo sa to nedalo nijako zariadiť. 
Špekuloval som. Nechať ju , nech 
sa vráti neúspešne taký kus sveta 
až do Partizánskeho? A tak som vy-
myslel risk. Požiadal som kamoša, 
aby za mňa dokončil strážnu službu. 
Veliteľ dal súhlas a ja som zobral 
„nohy na ramena“ a dolu kopcom 
mi veru netrvalo tých 10 km ubehnúť 
ani hodinu. Tak sme strávili niekoľko 
hodín spolu sami v prírode v blízkosti 
rieky Cirochy, kde sme sa i riadne 
vykúpali. Pozdnejšie sa ukázalo, 
že toto dievča je mojou prvou 
manželkou a hodina „H“ v ten deň 
bol začiatok zrodu mojej najstaršej 
dcéry Jaroslavy. 

Jaroslav Fagan
 KVV ZL

Spomienka na Honzu Tisovského
V roku 1952 sa uskutočnilo u výsadkového vojska niekoľko 
ďalších  úspešných akcií. Pamätám si, že sme sa pripra-
vovali na  p r v ý  najväčší  výsadok v Československu. Boli 
sme ubytovaní v Prahe na Ruzyni. Spomínam si, že tam 
na jednej izbe na ubytovni prišlo k mimoriadnym udalos-
tiam, keď sa na vojenský opasok obesil na radiátore jeden 
príslušník, ktorý nevydržal opustenie svojej frajerky. No 
bolo to jeho dobrovoľné rozhodnutie, i keď sme ho všetci 
odsudzovali. Nepatril medzi tvrdých „desantov“.
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