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Úvodom 
 

 Čas, ako vytrvalý bežec nám zas priniesol zimné obdobie. 

Obdobie blížiacich sa vianočných sviatkov a záver roka. Roka, 

ktorý bol opäť pestrý pri činnosti členov nášho klubu a kolegov 

z klubov v SR a ČR. Toto posledné tohtoročné číslo začíname 

článkom od kolegu Vlada Gajdoša, v ktorom píše 

o parašutistoch v koncentračných táboroch. Ďalší príspevok je 

od kolegu Petra Švrlu o spomienke na príslušníkov parabrigády. 

Ako sme súťažili na Memoriáloch v Prostějove je ďalší príspevok od kolegu 

Laca Haverlu, v ktorom vystihol neúnavného športového ducha našich kolegov. 

Potom si prečítame informáciu o Michalskom dni a spomienkovom stretnutí pri 

pamätnej tabuli na mieste havárie lietadla s Jurajom Kriváňom. Nie menej 

zaujímavý je krátky príspevok z 23. ročníka výstupu na Slemä. Po ňom si 

pripomenieme našich jubilantov, rozlúčku a ospravedlnenie neúmyselnej zámeny 

fotografií. 
Ivan Bartoš 

 

Parašutisti v koncentračnom tábore Flossenbürg a v ďalších… 
 

(Necelých 100 km od K. Varov sa nachádza bavorská obec Flossenbürg /PSČ 92696/  dnes  

asi s 1700 obyvateľmi, známe i ťažbou kvalitného granitu).  

Koncentračný tábor Flossenbürg (ďalej len KC alebo KZ = Konzentrationslager) 

sa nachádzal na nemeckej strane hraníc oproti Tachovu. Vznikol v máji 1938 a 

do oslobodenia tábora, jednotkami 90. a 97. US pd v apríli 1945, ním prešlo 

okolo 100 000 osôb minimálne z 20 zemí. Viac ako 70 000 z nich tu zahynulo. 

Kapacita tábora bola okolo 4000 väzňov, ktorí pracovali na ťažbe granitovej žuly 

v lome a neskôr pri výrobe súčiastok do lietadiel messerschmitt. Pod KC spadali i 

pobočné tábory (Außenlager) v južnom 

Nemecku a asi 20 i v Čechách (napr. 

Panenské Břežany – sídlo R. 

Heydricha). Koncom vojny, postupom 

fronty, boli do KC presúvané 

transporty z iných táborov. Vo 

Flossenbürgu boli popravení v roku 

1945 (marec?) slovenskí generáli 

Rudolf Viest ( ⃰ 1890), Ján Golian         

( ⃰ 1906), Štefan Jurech ( ⃰ 1898), 

Augustín Malár ( ⃰ 1894). Na 

Slovensku sa dočkali konca II. svetovej vojny generáli F. Čatloš, A. Pulanich, A. 

Čunderlík, J. Turanec. Ich povojnové osudy by vydali na dlhé kapitoly,… Známa 

je poprava šéfa nemeckého Abwehru – admirála  Wilhelma Canarisa a jeho 

zástupcu generála Hansa Ostera a ďalších 4 nemeckých vysokých dôstojníkov 

obesením 9.4.1945. Boli tu popravení agenti SOE Gustáve Biéler (GUY), Jack 

Veliteľská budova KC Flossenbürg 
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AGAZARIAN (sieť PROSPER) a ďalší. (Pozn. 20.4.1945 bol v Terezíne 

popravený plk. Abwehru Paul Thümmel – alias A-54).  

 KC prešli niektorí zajatí čs. londýnski parašutisti – radisti: Vladimír ŠKACHA 

(výsadok SILVER–B), Stanislav ZUVAČ (POTASH), Karel SVOBODA 

(WOLFRAM), Ján GRAJZEL 

(EMBASSY). Popravený tu bol 

pravdepodobne parašutista – škpt. 

Jaroslav KRÁTKÝ (KARAS), ktorý 

plnil na štábe VPV v Banskej 

Bystrici od 30.8.1944 úlohu styčného 

dôstojníka s Londýnom. Na 

Slovensko pricestoval 4. 3. 1944 

vlakom z Istanbulu na doklady 

Dezider Bukovinský. Styčným 

dôstojníkom s Moskvou bol 

menovaný ďalší parašutista – kpt. 

Michal PAVLOVIČ (HROM), vysadený 6.8.1944 v priestore Ploská. 

Z príbuzných a rodinných príslušníkov tu boli väznení príbuzní J. Zemka 

(SILVER-B), J. Gemrota (CALCIUM). Väznení vojaci boli označení červeným 

trojuholníkom so základňou dole. Koncom apríla 1945 zažili väzni ešte 

likvidačné pochody smrti. Do Flossenbürgu prichádzali transporty z KC 

Buchenwald a pokračovali do KC Dachau. Nesmieme zabudnúť ani na masové 

popravy rodinných príslušníkov a pomocníkov po operácii ANTHROPOID – 

atentát na R. Heydricha 27.5.1942. Mená 294 obetí sú na pamätnej doske na 

nádvorí kostola sv. Cyrila a Metoda v Prahe. Systematicky boli popravení v II. 

etapách v rakúskom KC Mauthausen (24.10.1942 a 26.1.1943) a popol vysypaný 

do Dunaja. Už 7.5.1942 bolo v KC Mauthausen popravených 9 čs. parašutistov, 

vysadených do Protektorátu z Ruska (pozri kniha V. Gajdoš – Pozor, skáču 

veteráni, str. 97). V roku 2007 sa KC Flossenbürg stal pamätným miestom. 

Históriu dnes pripomínajú: cintorín, kaplnka, krematórium, kuchyňa, práčovňa, 

budova veliteľstva, strážne veže, atď.  Zvyšok bývalého KC dnes už ustúpil 

zástavbe nových domov. Dominantou nad Flossenbürgom  sú ruiny hradu z 12. 

storočia. KC 17.4.2016 navštívil  Klub generálov SR a odhalil pamätnú tabuľu 

štyrom popraveným slovenským generálom. Čierna tabuľa je umiestnená 

v priestore popraviska spoločne s ďalšími tromi pamätnými tabuľami. (W. 

Canaris + 7, agenti SOE, 3 fr. odbojárky). S menami československých 

parašutistov  zostanú navždy spojené mená ako Lidice, Ležáky, Terezín, 

Jenerálka, Kounicove koleje, Svatobořice. Najlepší prístup do KC je z nemeckej 

A – 93 výjazdom 21b cez Neustadt  a. d. Waldnaab. Z Tachova je prístup po 

okresnej ceste 199 cez hraničný prechod Pavlův Studenec/Bärnau. Malá 

poznámka na záver – nezamieňať Flossenbürg s prístavným mestom Flensburg! 
Poznámka: Článok bol zaslaný v 6/2017 i redakcii časopisu SZPB Bojovník                                                                                                                                                        

Vladimír GAJDOŠ, KVVV  Plzeň z. s. 

  Zvyšky popraviska s pamätnými tabuľami 
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Spomienka na príslušníkov „parabrigády“ 
 

Skupina členov Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky – Miestna 

organizácia Martin a Vrútky spolu so skupinou sympatizantov si položením 

kytice kvetov so stuhou uctili pamiatku príslušníkov 2. československej 

samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, ktorí dňa 9. októbra 1944 zahynuli 

v Tatrách na Zadnom Gerlachu v troskách dopravného lietadla Li-2. Ich prelet 

z poľského letiska Krosno na letisko Tri Duby, kde mali podporiť jednotky 

povstaleckej 1. československej armády na Slovensku, bojujúcej v Slovenskom 

národnom povstaní, skončil 

predčasne a tragicky. 

Spomienka na slovenských 

výsadkárov je však stále 

živá. Okrem iného ju oživujú 

aj trosky lietadla Li-2 na 

Zadnom Gerlachu a najmä 

dôstojná pamätná tabuľa s 

menami výsadkárov a 

sovietskej posádky lietadla, 

ktorí tam zahynuli, 

umiestnená v blízkosti 

kaplnky na Symbolickom cintoríne, poblíž Popradského plesa. Členovia a 

sympatizanti regionálnej 

organizácie výsadkových 

veteránov najprv vzdali pietu pri 

pomníku kapitána Jána RAŠU 

na Štrbskom plese, odkiaľ sa cez 

Popradské pleso presunuli na 

Symbolický cintorín, kde po 

krátkom príhovore plk. v. v. 

PhDr. Petra ŠVRLA, PhD. 

položili kyticu kvetov na 

pamätnú dosku zahynuvších 

príslušníkov „parabrigády“ a sovietskych letcov. Podujatie členovia miestnej 

organizácie výsadkových veteránov uskutočnili v mesiaci august 2017 ako jednu 

z aktivít konaných pri príležitosti 72. výročia SNP, a to plk. v. v. PhDr. Peter 

ŠVRLO PhD.,  práp. v. v. Ján GORDÍK, plk. v. v. Ing. Jozef  PRAČKO, pplk. v. 

v. Ing. Petr ŠVRLO (junior), Mária PRAČKOVÁ, Lenka ČERNOCHOVÁ, 

Timotej ČERNOCH a Terézia ČERNOCHOVÁ. Bolo sympatické, že samotný 

pietny akt prebudil mimoriadny záujem u početných skupín domácich aj 

zahraničných turistov, ktorí so spontánnym povďakom prijímali informácie 

vzťahujúce sa ku tomuto pamätnému miestu slovenských výsadkárov. 

              Plk. v. v. PhDr. Peter ŠVRLO, PhD. 
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Ako sme súťažili na Memoriáloch v Prostějove 

 Je "dobojované". XIII. ročník Memoriálu zakladateľov 

výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, 

plk. Josefa Černoty , IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáka 

Štefana Baniča a VIII. ročník Športového stretnutia 

výsadkových veteránov  a parašutistov v areáli Českej 

parašutistickej asociácie  (ČPA) na letisku  v Prostějove sú 

minulosťou. 

Memoriály a športové stretnutie prebehli v dňoch 20. – 22. 

septembra 2017 a v ich rámci boli položené vence k pietnym 

miestam 601. skupiny špeciálnych síl gen. Moravca 

s latinským mottom DUM SPIRO SPERO, čo vo voľnom 

preklade znamená „dokiaľ dýcham dúfam,“ 102. 

prieskumného práporu gen. Karla Palečka s motom SPEN RETIME, čo znamená 

„udrž si nadej, dúfaj,“  ktoré bolo mottom aj príslušníkov  športového družstva 

Dukla Prostějov, ktorí 21.9.1972 zahynuli pri nešťastí v Bulharsku.     

Súťaže začali dňa 21.9.2017 privítaním delegácií z Krajského úradu 

Olomouckého kraja na čele s jeho hajtmanom, zástupcami mesta Prostějov, ČPA 

na čele s riaditeľom, veliteľov 601.skss, 102.pzpr, POŠ, exprezidenta KVV SR, 

bývalých veliteľov VÚ 8280,  predsedov KVV ČR a SR  ako aj všetkých 

súťažiacich, usporiadateľov a hostí. Súťažilo sa v streľbe z luku, hode granátom 

na cieľ, hode šípkami, streľbe zo vzduchovky a veslovaní. Za KVV Banská 

Bystrica súťažilo družstvo v zložení, Eva Dolníková, Jozef Dolník, Vladimír 

Kavický a „sprievod“  Laco Haverla.  Aké bolo počasie (striedavo-oblačné) také 

boli aj výsledky nášho družstva. V jednotlivcoch dosiahol Vlado Kavický (76) 

druhé miesto v hode granátom na cieľ, keď dosiahol 23 bodov rovnako ako 

najstarší súťažiaci Miro Řepka (83), ale „regula“ stanovila, že starší vyhráva. 

Družstvo potom z dvadsiatich súťažiacich družstiev obsadilo tretie miesto za 
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KVV Prostějov IV. a KVV Prostějov II. Vďaka sponzorom súťažiaci a ich 

doprovod absolvovali 40 tandemových zoskokov s kameramanmi a 8 

vyhliadkových letov. Za náš klub tandem skákala Evka Dolníková, ktorá pristala 

s líčkami červenými ako „z Východnej dievčatá...“ (ľudová pieseň), podľa nej, 

nie preto, že sa každý deň umýva, ale preto, že v štyroch kilometroch prelietali 

cez mrak plný malých ľadových kryštálikov, ktoré jej líčka takto vyfarbili. 

Odpoludnia 21.9.  v priestore ČPA predviedli armádni špecialisti 601.skss 

a 102.pzpr. ukážku zbraní, materiálov, a  zlanovanie  z vrtuľníkov . Vo večerných 

hodinách  až do 23,00 hod. prebiehala voľná zábava so živou muzikou a 

„tanečkami,“ podávaná bola neskorá večera formou opekaných klobások. Pre 

záujemcov bol premietnutý film Antropoid. Organizačný tím Memoriálov 

zabezpečil pre súťažiacich ubytovanie vo vykurovaných stanoch na poľných 

posteliach vo vlastných „spacákoch“ a budove ČPA. Stravovanie bolo zaistené 

v jedálni 601.skss. 

 

 
 

Posledný deň po raňajkách bol nástup organizačného tímu, súťažiacich a hostí. 

Boli vyhodnotené výsledky súťaže a „dekorovaní „ jednotlivci a družstvá. 

Vzhľadom k tomu, že naše družstvo neobhájilo vlaňajšie víťazstvo odovzdal náš 

predseda Vlado Kavický putovné poháre Memoriálov predsedovi KVV Prostějov  

Františkovi Stavnému,  z ktorého bolo víťazné družstvo. Na úplný záver 

stretnutia účastníci na „povel“ moderátora Michala Mušáka Muchu pozdravili 

skončené stretnutie a zapriali úspech budúcoročnému stretnutiu zvolaním 

pozdravu ozbrojených síl ČR  NAZDAR  s odpoveďou ZDAR. 
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A na koniec: borci Memoriálov sa pri súťažiach a tandemových zoskokoch riadili 

mottom zakladateľov výsadkového vojska spred 70. rokmi v Zákupoch - 

„Najväčší nepriateľ je strach.“   

                                                                                                 Laco Haverla 

 

Michalský deň na Letisku Malé Bielice 
 

  Michal, archanjel - Kto je ako Boh ? (hebr.) Preklad jeho mena je 

vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému 

(Satanovi) a jeho anjelom. Jeho emblémom sú meč, prilba a váhy. 

 Michal je patrón katolíckej cirkvi v boji proti pokušeniam a 

diablovi. Je patrónom rytierov, vojakov, obchodníkov, 

parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, 

ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, 

maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, 

rádiomechanikov. Je patrónom chudobných zomierajúcich, cintorínov, patrónom 

dobrej smrti tiež patrónom pri búrke a v zlom počasí. Slovenskí výsadkári - 

parašutisti si ho pripomínajú akciou Michalský deň okolo 29. septembra, kedy je 

toto meno zapísané v kalendári. Oblastný klub vojenských výsadkárov Banská 

Bystrica tohto roku tento deň zorganizoval v sobotu dňa 30. septembra už takmer 

tradične na letisku Partizánske - Veľké Bielice. Najviac sa o jeho hladký priebeh 

(ako vždy) zaslúžil predseda klubu o. i. aj poľovník, kol. Vlado Kavický, ktorý 

dodal aj divinu na guláš (ako vždy), ktorý vynikajúco navaril pilotno – kuchársky 

tandem Jožo Mihál a Ivan Meluš. Klobúk dole páni, ďakujeme. V uvedenú 

sobotu sa na letisku zišlo zhruba 45 výsadkárov, športových parašutistov 

a priaznivcov padákov. Medzi vzácnych hostí patrili najmä dámy Helenka 

Mjartanová -Kepáková emeritná parašutistka a Hanka Zámečníková v sprievode 

svojho syna, „protinožca“ Vlastimila, ináč člena nášho klubu. Účastníkov „akcie“ 

pozdravil aj Jožo Ondruš  zo SNA, ktorý bezplatne poskytol vlastné priestory na 

občerstvenie a oddych účastníkov. Zvláštnu úctu si zasluhujú kolegovia Paľo 
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Vojtek so sprievodom Petra Čupku  a Rasťo Vargic, ktorého sprevádzal syn 

Roman a s vodičom kolegom Vladom Dvončom, ktorí napriek nepriaznivému 

zdravotnému stavu prišli a „zaradili sa.“ Privítali sme aj kolegov z iných KVV, 

z ktorých niektorí aj absolvovali zoskoky „z domáceho“ lietadla Vilga 

pilotovaného Marošom Szabom.  Zoskočil si predseda KVV Bratislava kol. Ivan 

Hulín dva krát a po jednom zoskoku kolegovia Jano Gordík a Jožo Tomeček 

z Martina a Imro Psotka z Bratislavy. Na nebi nad partizánskym letiskom 

„rozkvitli“ aj farebné padáky - krídla siedmich parašutistov - cvičencov, ktorí pod 

vedením Jara  Guzmu preberajú pomyseľnú štafetu. Pôvodne boli plánované aj 

tandemové zoskoky z výšky 3000 m, ale pre malý záujem lietadlo Cesna 182 

z Prievidze nepriletelo. A tak v zmysle „Keď nejde hora k Mohamedovi musí 

Mohamed k hore“ v nedeľu dcérka kol. Vlada  Kováčika Zuzka (15)  a jej 

sesternica Dajanka Černáková  (15)  museli ísť za lietadlom do Prievidze, kde aj 

absolvovali tandemové zoskoky.  Po skonzumovaní „pevných a tekutých“ zásob 

sa spokojní účastníci postupne rozišli do svojich domovov s prianím „Dovidenia 

o rok priatelia.“ 

                                                                                                      Laco Haverla 

 

Spomienka na Juraja Kriváňa 

Dňa 7.10.2017 sa za pekného 

slnečného počasia uskutočnilo 

spomienkové stretnutie na mieste 

tragickej havárie lietadla L-60, v 

ktorom zahynul zaslúžilý majster 

športu a majster sveta v parašutizme 

Juraj Kriváň. Pred stretnutím bola 

delegácia OKVV Banská Bystrica 

prijatá u starostu obce Trnavá Hora 

Mgr. Pavla Kraveca, s ktorým 

prerokovala budúcu spoluprácu v 

spoločenskej a verejnoprospešnej 

činnosti. Potom sa účastníci stretnutia 

zišli na lúčke v lokalite Ladno, odkiaľ 

sa pešo vybrali na miesto stretnutia - k 

pamätnej tabuli. Po príchode 25 

účastníkov a jedného verného psíka sa 

úvodného slova ujal kolega Martin 

Mrenica, ktorý spolu s rodinou 

Trokšiarovcov sa zaslúžil o 

vybudovanie tohto pamätného miesta. Po ňom s prejavom vystúpil predseda 

klubu Vladimír Kavický, ktorý sa osobne poznal s Jurajom Kriváňom. 

Prítomným porozprával niektoré udalosti a príbehy, ktoré sa dozvedel od Juraja 

Kriváňa. Osobne zaujímavé boli spomienky na pôsobenie Juraja Kriváňa, ako 
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inštruktora parašutizmu v Číne. Prítomných účastníkov jeho rozprávanie zaujalo 

a bolo odmenené potleskom. Potom sa účastníci porozprávali a pospomínali na 

Juraja Kriváňa a iné udalosti z oblasti parašutizmu a letectva.  

 
 

Po skončení besedy sa účastníci pobrali na miesto, kde mali zaparkované svoje 

vozidlá. Odtiaľ odišli do miestneho pohostinstva pri železničnej stanici, kde sa 

stretli s manželmi Kepákovcami. Tam si posedeli, pochutnali na výbornom 

guláši, ktorý zabezpečil starosta obce Trnavá Hora. V útulnom prostredí sa po 

živej diskusii pomaly lúčili a odchádzali do svojich domovov. 

 

Výstup na Slemä 
 

Za pekného slnečného počasia 14. októbra 

2017 sa konal už 23. ročník výstupu na 

horský masív Slemä. Skupina účastníkov 

výstupu k pamätníku padlých vojakov 2. 

samostatnej brigády a armády ZSSR bola 

odvezená vozidlami 5. PŠU do chatovej 

oblasti Brtkovica a odtiaľ pešo vyšlapala až 

na vrch Slemä (1514 m), kde sú doteraz 

kovové trosky krídel a podvozku lietadla 

Li-2. Lietadlo 13.10.1944 tu havarovalo za 

nepriaznivého počasia a v jeho troskách 

našlo smrť 13 príslušníkov 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR a 6 členov 

posádky. Po krátkom oddychu bol zorganizovaný pietny akt položenia kytíc 

k pamätníku padlým vojakom. Prítomným účastníkom sa prihovoril 

viceprezident KVV SR kolega František Glatter. Po skončení pietneho aktu 
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účastníci výstupu zišli do priestoru 

k vozidlám, ktoré ich odviezli 

k autobusu a autám do lokality 

Michalovo. Odtiaľ boli odvezení 

do Liptovského Jána do rekreačno-

rehabilitačného zariadenia MV SR, 

kde si pobesedovali pri opekaní 

klobás a slaniny. Toto vydarené 

podujatie bolo ukončené nástupom   

účastníkov a jeho  vyhodnotením. 

Je na mieste poďakovať  

príslušníkom 5. PŠU, jeho 

veliteľovi plk. Gardlovi, kolegovi Glatterovi a všetkým, ktorí sa na organizovaní 

tohto podujatia podieľali. Z nášho klubu sa zúčastnili kolegovia Hlavačka, 

Valkovič, Bariak, Eva, Evka a Jozef Dolníkovci. 

 

 V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 

 

70. rokov  Jozef   Bencel 

 

13.10. 

 

70. rokov Ján  Varga 

 

25.11. 

 

90. 
rokov 

Emil  
Tencer 

 

1.12. 

 

80. rokov 
Albert  
Dubný 

 

15.12. 
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Dňa 20. 9. 2017 vo veku 72 rokov opustil naše rady a 

odišiel navždy do výsadkového neba náš kolega Jaroslav 

Rosinský.  

 

Posledná rozlúčka sa konala 25. 9. 2017 v Zlatých 

Moravciach.  

 

 
 
 

Oprava z minulého čísla Spravodajcu 
 

Ako ma upozornil kolega Jozef Bencel, 

v predchádzajúcom čísle bola omylom uverejnená jeho 

fotografia a nie nového kolegu Štefana Bariaka. Na tejto 

fotografii je už pravý Štefan Bariak. Za neúmyselnú 

zámenu (podobní sú si ako vajce vajcu) sa obom 

kolegom ospravedlňujem.  
                                                                   Ivan Bartoš 

 
 
 
 

 

nrtm. v. v. Štefan 

BARIAK 

nar. 29.3.1948 
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Záverom 
 

Posledné tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu sa opäť 

naplnilo článkami, ktorými sme si priblížili časť histórie vojenských 

výsadkárov a činnosť kolegov z KVV SR a KVV ČR. V budúcom 

novoročnom čísle si prečítame o slávnostnom prijatí nášho jubilanta 

v obradnej sieni mesta Nová Baňa, o slávnostnom odovzdaní 

zborníkov  Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici,  príprave 

na výrobu a umiestnenie pamätnej tabule prof. Vladimírovi Hlôškovi a ďalšie 

hodnotné akcie, ktorých sa naši členovia zúčastnili. Prvé vydanie novoročného 

čísla klubového spravodajcu je plánované po výročnej členskej schôdzi. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

Foto od:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

http://www.klubvtn.info/stiahni.htm 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 4/2017.  Tlač: Dell V525w. 

Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)  

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 

Vladimír Schneider 

Jaroslav Kovář 
Imro Psotka 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm

