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    Na prelome júna a  júla skupina deviatich výsadkárov – 
veteránov britskej armády - spolu  so  svojimi  manželkami 
navštívila Slovensko. Neboli tu po prvý krát. Už minulý 
rok navštívili Slovensko, keď ich   pozval vtedajší minister 
obrany SR Ivan Šimko. Niektorí z nich bojovali v druhej 
svetovej vojne. Všetci  boli pôvodne členmi pluku, ktorý 
počas vojny zabezpečoval výcvik najznámejšieho 
slovenského  výsadkára rotmajstra Jozefa Gabčíka. Tento 
spolu s ďalšími vykonal atentát na zastupujúceho ríšského  
protektora Heydricha v Prahe. Oficiálne sa nazývajú The 
Cheschire regiment. 
    Na  dva  dni sa náš  Klub  vojenských  výsadkárov 
v Bratislave stal ich hostiteľmi a spoločníkmi. Program, 
ktorý sme im pripravili bol veľmi bohatý, a zdá sa že aj  

dosť náročný. Po oba dni  nás  sprevádzalo nádherné 
počasie, čo prinieslo veľkú spokojnosť do obidvoch 
kolektívov. Program bol taký  náročný, že pripomínal skôr 
vojenské cvičenie, ako návštevu. Ale chceli sme im ukázať 
čo najviac,  pripomenul  plk. v. v. PhDr. Viktor Timura, 
CSc. 
     Prvý deň sme spolu s členmi  nášho Klubu vojenských 
výsadkárov v Bratislave  navštívili  Pamätnú  izbu 
vyslúžilých vojakov v Bratislave Rača. Našu 31 člennú 
skupinu do týchto ojedinelých historických  priestorov 
tejto izby, uviedol predseda Združenia vyslúžilých vojakov 
Jozef Moravanský. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privítanie anglických výsadkárov predsedom KVV  
v Bratislave Ing. Hrehom.   
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    Za prítomnosti starostu regiónu Rača Ing. Bielika 
oboznámil s históriou a poslaním Zväzu vyslúžilých vojakov 
a jeho  zbierkami. Združenie vo svojom klube má vystavené 
historický cenné,  ručne  vyšívané zástavy spolku z roku 
1927, zástavy z  Holíča, Rače, Pezinka, Holíča a ďalších 
regiónov. Stuhu z roku 1876 v reči  slovenskej a maďarskej, 
zápisnicu z roku 1895 a veľký obraz M. R. Štefánika, dar 
školy z Čachtíc. Od   roku 1882 majú spracovanú  históriu 
a vedú  kroniku. Po tomto výklade nasledoval spoločenský 
prípitok  kvalitným račianským vínom a výmena darčekov. 
Anglickí veteráni odovzdali račianským hostiteľom ich  znak 
Regimentu anglických veteránov. 
    Z Rače sme po „vínnej  ceste„ zamierili do Smoleníc. 
Najskôr sme sa zastavili pred školou, do ktorej  chodil tvorca 
patentu na padák Štefan Banič. Tu nás privítala starostka 
obce pani Hornáčková.  Oboznámila nás s históriou obce
a jej rodákom Štefanom Baničom i miestom, kde by mala 
byť  postavená busta tomuto tvorcovi padáku, ktorú plánuje 
zabezpečiť náš KVV. S hrdosťou  prehlásila, že  Smolenice 
sú obcou mladou - priemer veku obyvateľov je 37,5 roka. 
    Po krátkom občerstvení a  prípitku, sme sa spolu s pani 
starostkou odobrali pred rodný dom Š. Baniča a na miestny 
cintorín, kde je tento vynálezca patentu na pilotný padák 
pochovaný. Anglickí veteráni  položili na jeho hrob kyticu 
kvetov. Nastal akt fotografovania a filmovania pri jeho 
náhrobnom kameni. Trúfame si povedať, že bez existencie 
nášho klubu, by tieto dámy a páni sa na toto miesto asi nikdy  
nedostali. Nasledovala návšteva smolenického obecného 
múzea, venovaná aj Š. Baničovi. Nás len môže  mrzieť, že 
stále nie je tu hlavný a záložný padák, ktorý prisľúbil dodať 
KVV SR. 
    Treťou našou zástavkou bola Brezová pod Bradlom 
a mohyly kde je miesto odpočinku Gen. Dr. M. R. Štefánika 
ako i jeho dvoch talianských sprievodcov, ktorí zahynuli pri 
leteckej havárii v Ivánke pri  Dunaji. Na Bradle nás čakal náš 
veľký priateľ primátor mesta pán I. Ďurkovič, ktorý našich 
hostí  oboznámil s históriou tohto pietného monumentu. 
Počasie nám prialo a tak tí zdatnejší sa mohli  pokochať aj 
pohľadom z vyšších miest na scenériu krás okolitej prírody. 
    Ďalšou a poslednou zastávkou bola rodná obec M. R. 
Štefánika, návšteva jeho rodného domu, ktoré je  dnes jeho 
múzeom. Tu sme si mohli vypočuť jeho životopis, zoznámiť 
sa s jeho cestami, dielami, prácou, exponátmi, doslova od 
kolísky až po hrob. Sprievodkyňa sa s nami rozlúčila slovami 
M. R. Štefánika : „Veriť, milovať, pracovať„! O niekoľko 
dní neskôr bola na tomto mieste odovzdaná pozostalým  
príbuzným Štefánika  hodnosť generála Slovenskej armády 
In memoriam. /Prvú hodnosť generála získal  pred vyše 
osemdesiat rokmi vo Francúzsku /. 
Cesta domov bola poznačená už veľkou únavou našich hostí, 
ktorí už takmer neregistrovali slová nášho  tlmočníka, keď vo 
Vrbovom vysvetľoval, že dom, okolo ktorého prechádzame 
je kúriou, kde žil Móric  Beňovský - slovenský kráľ 
Madagaskaru. V Bratislave sme ešte s malým meškaním 
stihli  naše  „každomesačné„  stretnutie členov nášho klubu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Klube vojnových vyslúžilcov gen. M.R.Štefanika. 
v Rači 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Privítanie starostkou pani J. Hornáčkovou v Smoleniciach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na cintoríne v Smoleniciach pri hrobe Štefana Baniča. 

     Druhý deň bol venovaný Bratislave - jej bohatej histórii, ktorú sme sa im snažili čo najviac priblížiť  
prostredníctvom odborného výkladu a tlmočníkov. Spoločne sme navštívili ako prvý Slavín, kde  v dôstojnom 
tichu odpočívajú tí, ktorí položili svoje životy v bojoch počas 2. svetovej vojny. Krásny  výhľad na mesto, ktoré sa 
kúpalo v ranných slnečných lúčoch, zmiernil smutné spomienky na jednu  z najväčších tragédií v dejinách ľudstva. 
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Ďalšou zástavkou na ceste za dejinami Bratislavy bol 
bratislavský hrad. S jeho históriou a s históriou   územia, 
na ktorom leží súčasná Bratislava, oboznámila našich 
priateľov sprievodkyňa po hrade.  Prechádzka expozíciami 
hradu hostí zaujala preto trvala trochu dlhšie ako bolo 
plánované. Po krátkom  občerstvení v reštaurácii neďaleko 
parlamentu a vyhliadke na Dunaj a bratislavské mosty sme 
sa vydali  na Devín. Prevažnej väčšine našich hostí 
zdravotný stav neumožňoval náročnejší výstup na 
devínske  bralo, aby sa priamo na hrade mohli oboznámiť 
s jeho históriou a pokochať sa pohľadom na sútok  Dunaja 
a Moravy, a tak sa návšteva Devína obmedzila na výklad 
o  jeho histórii, a  poobedňajšiu  prechádzku k sútoku 
Dunaja a Moravy, ako i krátky oddych pod stromami, 
ktoré sú svedkami  historických udalostí nášho mesta. 
Naše putovanie sme zakončili na mieste, ktoré nám 
pripomína jednu zo smutných udalostí - pri  pamätníku 
pripomínajúcom tragické zakončenie letu a zavŕšenie 
osudu jedného z  našich velikánov  -  generála Dr. M. R. 
Štefánika, pri mohyle v  Ivánke pri Dunaji. Po krátkom 
pietnom akte, výmene  upomienkových darčekov, 
fotografovaní sme sa s našimi hosťami oficiálne rozlúčili. 
        Spoločné fotografie nám budú natrvalo pripomínať 
toto stretnutie, o ktorom chceme veriť, že nebolo  
posledným.

 
 
 

     
         
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Položenie kytice kvetov k pamätníku gen. M.R. Štefanika 

na Bradle.  
 

    Než sme sa rozlúčili predseda nášho klubu Ing. Ladislav Hreha povedal: „Slovenskí výsadkári  veteráni  by si 
veľmi radi pozreli miesta, kde prebiehal výcvik Jozefa Gabčíka na operáciu Anthropoid. Uvažujeme  o  recipročnej 
návšteve. Z našej strany je však najväčší problém vo financiách, práve preto nie je nič isté“. 
 
 
                                                                                                                              Štefan  J a n á č e k, Táňa  Š i d l o v á 
                                                                                                                                      členovia  KVV  Bratislava 
   
 
 
Galéria osobností parašutizmu na Slovensku. 
5. pokračovanie 
 
    V Galérii osobností parašutizmu na Slovensku pokračujeme ďalšími  parašutistami, ktorí sa zaslúžili  o  masový 
rozvoj parašutizmu na Slovensku. Nielen na Slovensku, ale v celej bývalej ČSR. Mirek  Řepka  sa narodil na 
Slovensku. Dlhé roky pôsobil na Slovensku. A preto sme ho právom zaradili do tejto našej  Galérie. Ešte do 
minulého roku ako prezident Klubu vojenských výsadkárov ČR udržiaval úzky kontakt   s KVV SR a zaslúžil sa tak 
i o ich rozvoj. Jaroslav Hybben sa až do svojej smrti podieľal na rozvoji nášho  športu vo všetkých činnostiach. Nie 
ináč tomu bolo aj u Ing. Vladimíra Zámečníka. Jan Kirner  a  Ján  Valachovič dlhé roky  pôsobili vo funkciách 
inštruktorov kraja. I týmto ďalším našim osobnostiam za  to  čo vykonali pre parašutizmus na Slovensku patrí 
úprimné poďakovanie. 
 

Plukovník v. v. Miroslav  Ř E P K A 
 

    Narodil  sa  2.1.1934 v Telgarte / neskoršie Švermovo /. Jeho otec pracoval na výstavbe železnice na Slovensku. 
Naposledy bývala rodina vo Varíne. Po vzniku slovenského štátu sa museli vrátiť naspäť do Čiech. Absolvoval 
štúdium na Reálnom gymnáziu v Strážnici, kde v roku 1953 úspešne zmaturoval. Zapájal sa do športového diania na 
škole. V roku 1949 sa stal preborníkom juhomoravského kraja v hode oštepom mladších dorastencov výkonom 
51,43 m. Úspešne reprezentoval gymnázium i na niekoľkých dukelských a sokolovských závodoch.  
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M. Řepka - tretí zľava pri svojom poslednom zoskoku s priateľmi zo Slovenska, Bratislava Vajnory 2001. 

 
     Po ukončení strednej školy sa prihlásil k štúdiu vo vojenskom učilišti. Bol prijatý a tak v rokoch  1953 - 1955 
absolvuje vojenské učilište so špecializáciou na prieskum, najskôr v Lipníku a potom v Ružomberku. Jeho velitelia 
v telesnej príprave npor. P. Bučka a J. Libič videli v ňom veľmi telesne zdatného vojaka a tak smerovali jeho ďalšie 
pôsobenie u výsadkového vojska. V roku 1955 po úspešnom ukončení učilišťa  nastupuje  na dlhoročnú službu 
v armáde v hodnosti poručíka k 22 výsadkovej brigáde do Prešova. Prvý  zoskok absolvoval v roku 1955 v Prešove 
z balóna. Tomuto športu zostal verný až do dnešných čias. Posledný zoskok previedol /bol to jeho 981 zoskok/ 
s priateľmi v Bratislave,  ktorí v roku 2001 začali  prevádzať veteránsku skokanskú éru. Vo výsadkovej brigáde 
prešiel rôznymi funkciami – veliteľ čaty, veliteľ roty, veliteľ 71 výsadkového práporu a celej rady ďalších funkcií. 
Získal titul Majstra zbrane. Patrí k najskúsenejším výsadkárom. Skáče z rôznych lietadiel, vyskúšal celú radu typov  
padákov. V roku  1972 prechádza do Prahy na ÚV Zväzarmu, kde pracuje ako starší inšpektor výsadkovej prípravy  
na   letecko – parašutistickom úseku ČR. V roku 1978 ako hlavný inšpektor parašutistickej prípravy OL PPS  ÚV  
Zväzarmu. Stáva sa delegátom ČSR za parašutistický odbor pri CIP  FAI. V medzinárodnej komisii  pri FAI bol 
členom niekoľkých podkomisií - napr. športovej, úpravy športových rádov, pre  bezpečnosť  a pod. Má za sebou 
celý rad úspešných akcií doma i v zahraničí. Pracoval ako rozhodca, vedúci  výprav  reprezentačných družstiev 
ČSR. Naši parašutisti si  na neho určite dobre spomínajú  napríklad  z Bulharska, NDR, alebo Maďarska. Zúčastnil 
sa Majstrovstiev sveta v Maďarsku, Taliansku. Často plnil  i funkciu organizátora, alebo poriadateľa na  mnohých 
domácich súťažiach. Je medzinárodným  rozhodcom V rokoch 1975 – 1989 bol medzinárodným rozhodcom pre 
klasické disciplíny. Napríklad na  medzinárodnej porovnávacej súťaži v Českých Budejoviciach pracoval vo funkcii 
hlavného rozhodcu. 
    V roku 1975 zahájil taktiež letecký výcvik a úspešne ukončil náročné skúšky. Za pôsobenia  u  výsadkovej  
brigády získal všetky stupne výsadkovej triednosti - majstra v roku 1972. Za jeho obetavú prácu sa mu  dostalo 
mnoho ocenení. Napr. Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Za obetavú prácu a celá rada  ďalších 
vyznamenaní. Vojenskú službu ukončil v roku 1989 v  hodnosti  plukovníka. 
    V roku 1990 sa podieľal na založení Klubu výsadkových veteránov pri vojenskom útvare v Prostejove. V rokoch 
1998–2003 bol prezidentom Klubu výsadkových veteránov ĆR. Za dlhoročnú prácu v rozvoji  klubov obdržal Zlatý 
odznak KVV  ČR. 
    Všetci, ktorí Mirka Řepku poznáme, vážime si ho pre jeho vlastnosti a predovšetkým pre bohaté  skúsenosti, ktoré 
je vždy ochotný odovzdávať všetkým, s ktorými sa stretáva. V jeho živote bola veľmi  významná práca s mládežou. 
Bola to i jeho zásluha , že sa na úseku mládeže dlhé roky veľmi dobre rozvíjal v parašutizme branný viacboj. 
    V závere  je treba ešte povedať, že jeho veľkým koníčkom sú vojenské odznaky - predovšetkým   parašutistické 
a letecké. Tomuto koníčkovi sa venuje  už 40 rokov. K najcennejším  patrí „zlatá„ paraplacka evidenčné číslo 2, 
odznak slovenských parainštruktorov z roku 1947 a pilotný odznak z roku 194 2 vyrobený v Paríži. 
Mirek Řepka teda nielen sa narodil na Slovensku, ale dlhé roky i pôsobil na Slovensku v parašutistickom  hnutí ,  
udržiava veľmi blízke a priateľské kontakty so slovenským parašutizmom , najmä Klubmi  vojenských výsadkárov 
a tak právom sme ho zaradili do našej Galérie. 
 
 
                                                                                                                                                           Pavel  F r a n í k                               
                                                                                                                                                        člen  KVV Bratislava 
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Jaroslav   H Y B B E N 
 
    Narodil sa 21.10.1927 vo Važci  -  zomrel  1.2.1984. Kedy to bolo, keď sa mu po prvý raz skrížila cesta 
s parašutizmom? Bolo to v roku 1944, v čase Slovenského národného povstania. Mladý  parobok z Važca, sotva 
sedemnásťročný, stál vtedy  v  radoch  našich bojovníkov za slobodu. V  horách stretol prvý raz parašutistov z 2.čs. 
parabrigády, ktorí prišli zo  Sovietskeho zväzu pomôcť boju našich národov proti fašizmu. Páčili sa mu vtedy tí 
statoční chlapíci, imponovali mu svojou smelosťou, rozvážnosťou. A keď bolo povstanie zatlačené do hôr, prebíjala  
sa  jednotka Jara Hybbena na Tri duby. Odtiaľ mali previesť ranených do ZSSR a spolu s nimi mali odísť  
dobrovoľníci na paravýcvik do ZSSR, medzi nimi bol aj on. Presila nemeckých vojsk bola však príliš  veľká. 
Jednotka, v ktorej bojoval sa musela od Brezna – asi 50 km od Troch dubov - vrátiť k jadru svojej  brigády. A tak si 
Jaro ešte musel zo pár rôčkov počkať, kým si mohol pripnúť padák na chrbát  a prvýkrát prežiť radostný pocit 
človeka voľne sa vznášajúceho na zem 
    V roku 1949 nastúpil na vojenskú základnú službu – k parašutistom. Tam si zaznamenal do svojho  denníka  prvé 
zoskoky a  prvé úspechy. A že bol dobrým vojakom, o tom svedčí aj skutočnosť, že už po  jednom roku vojenskej 
služby sa mu na ramenách objavilo hodnostné označenie podporučíka. Výšky, padák, voľný  pád, presnosť pristátia 
- tieto veci mu zaberali celú myseľ. Aj výsledky dosahované vďaka  tvrdému tréningu, sa čoraz výraznejšie 
zlepšovali, a tak stál Jaro Hybben na prahu úspešnej športovej  dráhy. Veď po skončení vojenskej služby nedal 
padák do výslužby, ale stál v  radoch organizátorov, ktorí  sa starali o zrod a rozvoj parašutistického športu na 
Slovensku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VI. MS ČSR v Mladej Boleslavi. Hybben ako vedúci reprezen-  

tácie Slovenska. 
Jaro Hybben s víťazným družstvom Bratislavy. 

 
 
    V roku 1951, za podmienok  teraz  už nepredstaviteľných, kedy nebolo lietadiel, ani padákov, nehovoriac 
oskúsenostiach, organizuje paravýcvik vŽiline, zakladá nové paraodbory v Liptovskom Hrádku a Ružomberku. Od 
4.– 18. januára 1953 zúčastňuje sa vo Vajnoroch prvého kurzu zoskokov  voľným  pádom. Cieľom kurzu bolo 
naučiť frekventantov baliť padáky PDT– 1, PD - 6 a PD – 47, dokonale sa soznámiť s lietadlom UC– 61 K  /K– 74 /, 
výcvik a metodika na prípravných zariadeniach, metodika riadenia štvorcových padákov na cieľ a zoskoky voľným 
pádom. Získané poznatky potom  odovzdáva mladým adeptom parašutistického športu,  najmä v okrese Žilina. 
V roku 1954, aj vďaka  náročnosti svojho tréningu, získava v krajskom prebore prvé miesto. 
    V roku 1955 sa pripravovalo rozšírenie leteckého parku parašutistov. Do úvahy prichádzalo dopravné  motorové 
lietadlo Siebel C– 3. Na jeho odskúšaní sa J. Hybben podieľal spolu s C. Čejpom , G. Koubkom, J. Jehličkom 
a J. Kováčom na letisku v Klecanoch v dňoch  12.– 14. januára 1955. Po  odskúšaní a menších úpravách mohlo 
z neho skákať 8–10 parašutistov. Tu však športová kariéra Jara  Hybbena, napriek tomu, že sa sľubne začala  /mal 
na konte vyše 400 zoskokov na rôznych typoch padáka a z rôznych lietadiel/  končí. Dostal ponuku pracovať na 
oddelení  parašutistickej prípravy ÚV Zväzarmu.  V nádeji, že si popri tejto svojej funkcii viac zaskáče, zanecháva 
učiteľské povolanie a odchádza doPrahy. Prišli však nové úlohy, zabezpečovanie súťaží, spartakiády, pretekov 
a mnoho ďalších  povinností. A  Jaro  Hybben nepoznal polovičatú robotu, všetko robil „ naplno„. Pretože svoju 
prácu chcel robiť dobre, museli  osobné  záujmy ustúpiť do pozadia. Nie však úplne. Pôsobí na mnohých 
parašutistických súťažiach ako  rozhodca. Medzinárodným rozhodcom FAI sa stáva v roku 1962. Bol trénerom 
I.triedy. 
     18. novembra 1959 bol ustanovený Slovenský odbor para, ktorého predsedom sa stáva E. Tencer a tajomníkom J. 
Hybben. Tá istá funkcia mu zostala i po plenárnom zasadnutí odboru para Slovenského  národného aeroklubu 
v dňoch 25.– 26. októbra 1968. Tešil sa na dôchodok a zaslúžený odpočinok na chalupe. Žiaľ nedožil sa ho. 
 
                                                                                                                                                           Pavel  F r a n í k 
                                                                                                                                                       člen  KVV  Bratislava 
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Ján  K I R N E R 
 
 
    

     Narodil sa 19.8.1931 v Smižanoch. Z parašutistic-
kým výcvikom sa zoznámil až u výsadkového vojska, 
kde počas základnej vojenskej  služby skákal z balóna 
i lietadiel. Tam získal odbornosť inštruktora balenia 
padákov, v tej dobe  používaných u výsadkového 
vojska a letectva. Už ako vojak sa zapájal do výcviku 
v  miestnom aeroklube, kde viedol základňu 
cvičencov. Po ukončení vojenskej základnej služby 
v roku 1955 stáva sa  parašutistickým náčelníkom pre 
kraj Košice so sídlom v  Košiciach a  neskôr po 
územnej  reorganizácii /v roku 1960/  so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi.  
  Jeho účinkovanie bolo veľmi úspešné. Cvičil nových 
športovcov, ktorých zasväcoval do umenia voľných  
pádov i  riadenia padákov na cieľ. Jeho trénerské 
schopnosti sa odzrkadľovali aj na tých, ktorých 
tomuto umeniu učil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. M Slovenska v Poprade v roku 1959. Reprezentačné družstvo 
Košického kraja vedie Ján Kirner. 

 
 
    Medzi nimi boli napr. J. Muránsky, P. Mamrák, J. Mareš, A. Kister, J. Šuška, Augustiňák, bratia Gdovinovci, 
D. Pribula, Pavlík, Findura, Šoltés, Šuška, Mulík a ďalší. Výsledky jeho práce sa začali prejavovať v tom, že  jeho 
zverenci sa postupne zapisovali do tabuliek československých rekordov. A stali sa i úspešnými  reprezentantami kraj 
i Československa Boli medzi nimi M.  Stančíková,  Platko, Rydzik, Olenočin a iní. 
    Okrem úspešnej trénerskej činnosti sa zúčastňoval všetkých leteckých dní poriadaných v kraji i mimo  neho. 
Skákal na nich atraktívne zoskoky, ku ktorým v tom období patrili,  napr. zoskok s viacerými   padákmi, ich 
postupné otváranie a odhadzovanie, dvojzoskoky, chytanie sa za voľného pádu, zoskoky  s dymovnicami a podobne. 
    Zúčastnil sa dvoch Majstrovstiev Slovenska - v roku 1957 v Partizánskom a 1959 v Poprade. V roku 1960 keď 
prišlo  k  spojeniu dvoch krajov do jedného, čím mu pribudlo k doterajším trom letiskám ešte ďalšie tri. Ak sa na 
niektorých súťažiach nesúťažil ako súťažiaci  športovec vykonával spravidla  rozhodcu, alebo organizačného 
pracovníka, od  tých  najnižších súťaží až po majstrovstvá ČSR. Po dobu svojej športovej  kariery naskákal 750 
zoskokov. Neskôr lietal ako pilot  - vysadzovač na L-60. Napríklad  pilotoval  L-60  pri realizácii nočného 
svetového rekordu v Poprade, ktorý vytvorili Platko, Olenočin a Rydzik v r. 1961. 
Po ukončení činnosti vo Zväzarme a po vzájomnej dohode  odišiel v roku 1963  pracovať ako pilot  špeciálnych  
služieb do ČSA  - Agrolet Praha. Tu  pracoval do roku 1988,  kedy odišiel do dôchodku. V Agrolete nalietal 12.000 
letových hodín ako pilot- práškár  -  robilo to 111.600 štartov. Mimo iné  lietal aj v Africkom Sudáne. Je členom 
Klubu vojenských výsadkárov v Prešove. 
 
 
                                                                                                                                                           Ladislav   P l a t k o 
                                                                                                                                                            člen  KVV Prešov 
 
 
Ján  V A L A C H  O V I Č 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Narodil sa 20.4.1932 v Kútoch. K  parašutizmu sa 
dostal v roku 1949 v Partizánskom, kde v Baťovej  škole 
práce sa na tento výcvik robil nábor Slovenským národ-
ným  aeroklubom. Prvý zoskok absolvoval  po  základ-
nom výcviku v roku 1950 na letisku v Partizánskom 
z lietadla DC–3 na padáku VJ–1. V  roku  1952  
absolvoval v Liberci kurz pre vysadzovačov z balóna vo 
dne i v noci. V rokoch 1952–1954 bol na základnej 
vojenskej službe u výsadkového vojska v Prešove. 
Predchádzajúce vedomosti, ktoré získal už  v civile mu 
pomáhali aj pri vojenských funkciách. Bol zaradený
k výsadkovej službe u balónovej roty ako  odborník na 
padáky. 

Na leteckom dni v Partizánskom. Prvý sprava Ján Valachovič  
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    Po príchode do civilu sa aktívne zapájal do športového výcviku. Ako skúsený inštruktor odovzdával  získané 
vedomosti mladším, ktorých pripravoval na športovú dráhu. V športovom tréningu sa venoval  hlavne nácviku 
otáčok v disciplíne zoskok s komplexom otáčok. To mu prinieslo úspechy už v roku 1957, kedy na Majstrovstvách 
Slovenska i Československa bol víťazom v tejto disciplíne. Od roku 1955 sa  podieľal  na prekonaní viacerých 
československých rekordov a svetového v presnosti pristátia na cieľ i výškových zoskokov, a to vo dne i v noci. 
Napr. zoskok na cieľ 29.7.1956 v Partizánskom s výdržou zo  600 m, výkonom 13, 09  m  /Valachovič, Zámečník,  
M. Marko/.Skupinový zoskok na cieľ s výdržou, z výšky 1500  m dňa  27.6.1959 v Partizánskom výkonom  5,62 m  
/Valachovič, Bartolen, Kavický/.  J. Valachovič, V. Zámečník, M. Marko previedl v Nových Zámkoch nočný 
zoskok z výšky 4000 m, keď  preleteli voľným pádom 3.500 m, čím vytvorili čs. rekord. 
    Často sa zúčastňoval propagačných a atraktívnych zoskokov na námestia i štadióny,  na  leteckých  dňoch, kde 
skákal z malých výšok s výdržou po celej ČSR. Spolu s V. Zámečníkom bol priekopníkom  spojenia dvoch 
parašutistov počas zoskoku, ktorý predvádzali na leteckých dňoch, doma i v zahraničí.  Skákal tiež spolu s ďalšími 
dvanástimi  parašutistami z celej ČSSR do Areálu snov vo Vysokých Tatrách, pri príležitosti Majstrovstiev sveta 
v klasickom lyžovaní . 
    V roku 1959 začal pracovať ako platený náčelník para - balič v Nitrianskom kraji. Po celoštátnej  reorganizácii 
krajov a vzniku Západoslovenského kraja sa stal inšpektorom para na LVS v Partizánskom  a pre výcvik mu boli 
pridelené ešte ďalšie štyri letiská v kraji. Cez jeho inštruktorské ruky prešli viacerí  významní športovci a Majstri 
športu v Partizánskom, ktorí reprezentovali Slovensko a ČSR na  medzinárodných súťažiach, až po Majstrovstvá 
sveta. Bol veľmi iniciatívny, aktívny a všestranný. Preto  bol často delegovaný do rôznych funkcií pre zastupovanie 
parašutistov na riešenie ich problémov, hlavne  technických a organizačných v odbore para v Slovenskej leteckej 
sekcii, až po funkcie v leteckej sekcii  Aeroklubu  ČSFR. 
    Je držiteľom odznaku FAI s tromi diamantami a titulu Majstra športu. Ako medzinárodný rozhodca  sa dlhodobo 
zúčastňoval všetkých stupňov súťaží, až po majstrovstvá sveta. Na súťažiach, keď  nesúťažil  zastával spravidla 
funkciu člena jury. Viac rokov bol členom športovej komisie i členom v trénerskej rade  reprezentantov. Bol 
aktívnym prispievateľom odborných článkov, ktoré publikoval v tlači s leteckou a parašutistickou tematikou. Za 
svoju odbornú činnosť bol viackrát ocenený čestnými odznakmi  i  diplomami za obetavú a  záslužnú prácu pre 
parašutizmus. Ako inšpektor parašutizmu pracoval až po  odchod do dôchodku. 
 
 
                                                                                                                                                     Emil    T e n c e r 
                                                                                                                                               člen KVV Banská Bystrica 
 
 
Ing. Vladimír  Z Á M E Ć N Í  K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
    Svoju túžbu začal napĺnať v roku 1951, kedy sa prihlásil do plachtárskeho krúžku na letisku  v Holíči. Praktický 
do vzduchu sa dostal až v roku 1953, keď v Partizánskom pod mojim vedením urobil  prvý  zoskok padákom. Už po 
vykonaní tretieho zoskoku sa mi javil ako zdatný chlapec a tak bol vybratý do  športového výcviku a už piaty 
zoskok robil s 3 sekundovou výdržou. Po odskákaní povinných úloh, ako  boli zoskoky do vnútornej strany zatáčky 
a do špirály,  už dvadsiaty zoskok robil s 20 sekundovým  voľným pádom. V  roku 1955 skákal s dymovnicami na 
leteckom dni v Prahe z výšky 2400m. Pred  nástupom základnej vojenskej služby ešte stihol skočiť voľným pádom 

     Narodil sa 12.3.1936. Jeho záujem o letectvo
a parašutizmus vznikol u  neho už počas II. svetovej 
vojny, cez prázdniny v roku 1944 v Novej Bošáci.  
Vtedy ako 8 ročný chlapec sa stal svedkom leteckého 
súboja nad Novou Bošácou a Veľkým Lopeníkom  
Priamo nad jeho hlavou  prebiehal vzdušný súboj
6 stihačiek  Me – 109 so skupinou amerických 
bombardérov typu Liberátor. Stíhačky krúžili pod 
jedným mrakom  a keď sa bombardéry priblížili, tak 
jeden zostrelili. Sám to popisuje takto: „Videl som 
vyskočiť z  horiaceho lietadla, ktoré sa  neskoršie 
roztrhlo štyroch členov posádky /dvaja z nich padli do 
zajatia  a  dvom sa podarilo utiecť/ v troskách lietadla 
zostali štyria, ktorí boli pochovaní na miestnom 
cintoríne. Vtedy sa zrodila moja túžba po letectve
a parašutizme, ktorú ešte umocnila obrázková 
publikácia o  zoskoku nemeckých parašutistov v máji 
1941 na Krétu, ktorú mi priniesol dedko z  Nemecka, 
kde vtedy  pracoval“. 

XIX. MR v. r. 1985 Prostějov. Hlavný rozhodca Vladimír Zámečník 
vpravo a Mgr. J.šlambor   
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v Partizánskom  z  výšky 5500m    a v  noci  v  Nových Zámkoch zo 4600m .V  pláne bol aj zoskok z 8000m, ale 
pilotovi Vesperínovi sa  pokazil prívod kyslíka. Zaujímavým bol aj zoskok z predného sedadla C– 104 s pilotným 
sedacím  padákom, lebo iný sa tam nevošiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     V roku 1956 nastúpil na vojenskú základnú službu
k výsadkovému vojsku, kde sa stal mladším  trénerom
a pretekárom AŠD. Mal v tom čase už 188 zoskokov, čo 
na tú dobu bolo veľa. Bol  spoluzakladateľom armádneho 
športového družstva. Na svoje vojenské roky 
spomína:„Počas vojenskej  služby som si skočil aj 
s pilotným padákom Raketa, ktorý sa používal 
v prúdových lietadlách. V roku 1958 som bol
v päťčlennej skupine, ktorá skákala z vrtuľníka Mi–4  na 
Strahov z výšky 400 m s 5  sec. výdržou. Niektorí otvorili 
skôr záložný padák, ako hlavný. Mňa si dobiedzali, 
nakoľko som mal slabší  zrak, že mne je to jednoduchšie,  
pretože vidím zem zo 400 m tak, ako oni z 1000 m. Rád 
spomínam i na  záchranný zoskok do zatopenej obce Malý 
Sulín spolu s rotným Smolíkom.  Skákali sme z  DC–3  
a palubným sprievodcom nám bol vtedy kpt. Křivan,  
neskorší veliteľ Dukly Prostějov. Po našom  zoskoku boli 
vysadené potraviny,  ktoré od nás prevzali zástupcovia 
obce. 

Družstvo Nitrianského kraja, prvý z ľava J. Valachovič, ďalej 
J. Marko V. Zámečník a Petráš.    

    Po dopade kontajnerov prišla  za nami jedna babička a hovorí: „Ja som vedela , že amerikánci nás nenechajú bez 
pomoci. Rotný Smolík   jej hovoril, že sme vojaci čs. ľudovej armády, ale ona si stále húdla o amerikáncoch. Za túto 
akciu som  dostal knihu od generála a vstup do strany. V roku 2001 som bol v tejto obci a ešte sa tam našli ľudia,  
ktorí si pamätali na tento náš zoskok“! 
    Po návrate do civilu sa vrátil na letisko v Partizánskom, kde spolu s J. Valachovičom a H. Mjartanovou - 
Kepákovou pokračovali v športovej činnosti. Potom však prišla nešťastná reorganizácia krajov. Ako  bývajúci 
v Prievidzi dostal sa do KA Banská Bystrica, kde sa väčšinou skákalo len v Očovej a Žiline. Pri  vtedajších 
možnostiach dopravy to bolo s dochádzkou dosť komplikované a keď sa k tomu priradili i rodinné povinnosti, 
štúdium popri zamestnaní na športový parašutizmus nezostával čas. Cez to však  dosiahol určité výsledky. Vyhral 
dvakrát Memoriál J. Kriváňa v Očovej a medzikrajové preteky v Žiline.  Na Majstrovstvách ČSR bol dvakrát tretí 
v skupinovom zoskoku na presnosť pristátia. Na majstrovstvách Slovenska dvakrát obsadil 3. miesto 
v akrobatickom zoskoku. Bol  účastníkom dvoch  čs.  rekordov. Získal Zlatý odznak FAI s dvoma diamantami. 
V  roku 1964 mu bol udelený titul Majster  športu. Tento mu bol udelený pri nočnom zoskoku na Táloch v hoteli 
Partizán v relácii Otcovia a deti, ktorú prenášala televízia pri príležitosti 20. výročia SNP. Vlado na to spomína: 
„Otcovia boli bývalí  partizáni a ich deti nás po zoskoku mali čo najskôr doviesť pred kameru. Mňa ako tretieho 
doviedla  dcéra plk. C. Kuchtu, bývalého veliteľa jednotky, ktorá zlikvidovala nemeckú misiu gen von Ottu  
v Martine. /Ináč tiež dlhoročný predseda KV Zväzarmu a neskôr tiež  riaditeľ múzea SNP/. Jeho dcéra  sa  mi zdala 
veľmi mladá a pri posedení som sa jej pýtal. Dievčatko, a ty do ktorej triedy chodíš?  Odpovedala mi, že do druhej. 
Až potom mi povedala, že je v druhom ročníku vysokej školy“. V roku 1966 pri 909 tréningovom zoskoku 
v Prievidzi utrpel ťažký úraz. Po akrobacii z výšky 2000 m  pre slučku na výťažnom lanku nemohol otvoriť hlavný 
padák a záložný otváral v  nevýhodnej polohe a v malej výške. Ten sa mu natlačil na tvár a pri odhadzovaní sa 
prevrátil a jedna šnúra zostala  prehodená cez vrchlík Takto dopadol asi 50m  vedľa letiska, našťastie do zoranej role 
a po búrke. Po  dvoch rokoch znovu začal skákať, avšak s určitými obmedzeniami. Tým jeho športová činnosť 
skončila, ale sporadický aj na krídle skákal ešte ako 62 ročný. Na padákoch typu „ krídlo„ vykonal 50 zoskokov . 

    Dramatický pre neho bol rok 1970, kedy bol vylučený z KSS a prepustený i zo zamestnania. Mnohí,  dovtedy 
„priatelia„ sa mu začali vyhýbať. 
    Na parašutizmus však nezanevrel a realizoval sa ako rozhodca a funkcionár. Postupne sa stal rozhodcom FAI. Na 
dvoch Majstrovstvách sveta bol zástupcom hlavného rozhodcu. Zúčastnil sa na piatich majstrostvách sveta 
a piatich medzinárodných porovnávacích súťažiach socialistických krajín. Bol hlavným rozhodcom na 
Majstrovstvách spriatelených armád v parašutizme, Majstrovstvách ČSSR a mnohých  medzinárodných súťažiach. 
Okrem toho bol rozhodcom pre akrobaciu na Majstrovstvách Austrálie  a rozhodcom na Majstrovstvách sveta armád 
/CISM/ v Turecku. Okrem funkcie rozhodcu bol určitý čas  i trénerom reprezentačného družstva ČSSR. V  roku 
1985 obdržal diplom „Najúspešnejší  tréner  Zväzarmu SSR„. 
    Venuje sa tiež rekreačne paraglaidingu. Ako sám hovorí : „Na prelety sa neodvažujem z praktických  dôvodov. 
Ako potom naspäť? Stačí mi svahovanie. Najvyššiu výšku som dosiahol 1750m. V Prievidzi na  letisku sa mi 
podaril štart za navijákom s paraglaiderom do výšky 780m“. 
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    Ako 60 ročný si urobil pilotný výcvik na ULL. Nalietal zatiaľ 400 hodín na typoch Condor  132  a  232  a na type 
Allegro 2000. Je členom VR SFUL a predsedom  jej športovej komisie. Jej snahou je, aby sa  lietanie stalo pre 
záujemcov dostupnejším. 
    Dlhé roky pracoval ako predseda parakomisie SNA. Bol posledným predsedom parakomisie AZ ČSFR  pred 
rozdelením Československa. V roku 1999 obdržal Diplom Paula Tiessandiera. Jeho typickými vlastnosťami je 
čestnosť a objektívnosť, ktorú uplatňuje vo svojom každodennom živote. 
 
 
                                                                                                                                                       Emil  T e n c e r 
                                                                                                                                              člen  KVV Banská Bystrica 
 
Záhada  lietadiel  CAPRONI  -  Vajnorská  tragédia. 
Dokončenie z minulého  čísla. 
 
    Len dva výstrely z revolvera v Sarajeve roku 1914 stačili na to, aby odštartovali jednu z najrozsiahlejších vojen 
v dejinách ľudstva - prvú svetovú vojnu. Bola nazývaná pozičnou, zákopovou vojnou. Ešte aj dnes po 
deväťdesiatich  rokoch od tejto udalosti dobre udržované pamiatky s fotografiami vojakov na pomníkoch nám 
pripomínajú, že vo vojne padlo veľa vojakov otcov a  synov  nášho národa. V pomerne krátkej dobe vojna ale 
nadobudla obludné rozmery. Ako odpoveď za atentát  na Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofiu vyhlásilo 
Rakúsko- Uhorsko vojnu Srbsku, kde sa  atentát stal Tento akt vyvolal nečakanú reťazovú reakciu. V  boji sa ocitla 
nielen Európa. Bojové  operácie započali aj v Afrike, na Ďalekom východe a Ázii. Bojovalo sa na súši vo vzduchu 
aj na mori.  Európu samotnú postihla vojna  na východe i západe, začalo sa strieľať aj v južných štátoch kontinentu. 
Pred päťdesiatimi rokmi navštívil som známy kláštor na východnom Slovensku v dedinke Ladomírová a medzi 
tamojšími mníchmi pobudol niekoľko dní. Jeden z nich zaviedol ma do neďalekých hôr. Dostal  som sa tak na 
miesto bojov Prvej svetovej vojny. Zachovalé kľukaté zákopy v horskom teréne  nasvedčovali, že tu stáli oproti sebe 
dve znepriatelené armády. Bola to armáda Rákúsko-Uhorska  a  armáda carského Ruska. Podobne tomu bolo aj na 
západe. Nemecká armáda, verný spojenec Rakúsko- Uhorska dostala sa do konfliktu so západnými štátmi Európy 
a Francúzskom. Ani juh Európy neostal bez  povšimnutia. Do vojny vstúpilo aj Taliansko. O dosiahnutie svojich 
cieľov - zjednotiť Čechov a Slovákov  do  väčšieho geografického a politického útvaru  sa  snažilo aj česko - 
slovenské hnutie  v  zahraničí. Na  jeho  čele stáli Masaryk, Beneš a  Štefánik. Výsledkom ich spolupráce bolo 
vytvorenie Československých légií.No  a aby bol na bojiskách zmätok čo najväčší, do tohoto všetkého v roku 1917 
vstúpila Veľká októbrová  socialistická revolúcia. Zdalo sa, že vojnovým konfliktom nebude  koniec, a mierové 
rokovania medzi bojujúcimi štátmi sú v nedohľadne. Prvá svetová vojna trvala už štyri roky.  
    Ako to v skutočnosti vyzeralo na frontoch Prvej svetovej vojny o tom má dnešný občan len hmlisté  predstavy. 
Vyplýva to aj z veľkého časového odstupu a nedostatku  informácií. V poslednej dobe sa však  na pultoch našich 
kníhkupectiev objavila početná literatúra z bojov Prvej a Druhej svetovej vojny. Na  starých vojnových fotografiách 
môžeme jasne vidieť, čo všetko museli podstúpiť naši predkovia v týchto  pohnutých časoch. V súkromnom 
rodinnom archíve našiel som pred niekoľkými rokmi staré listy,  napísané v zákopoch Prvej svetovej vojny. Žltý 
listový papier a  ceruzkou písané vety vydávajú po prvý raz v našom spravodaji Červené barety autentické 
svedectvo. Dvaja dôstojníci Bielej armády ustupujú  pred Červenou armádou a revolúciou v povodí rieky Volgy na 
Krymský polostrov k pobrežiu Čierného  mora. Sú to bratia Konštantín a Alexander G. Spolu s nimi tiahnu na juh 
prúdy utečencov, vojakov,  kulakov, bedárov, roľníkov, inteligencie, politikov i kapitalistov aj so svojím majetkom, 
aby si zachránili  životy. Táto revolúcia nepoznala žiadne zľutovanie. Vojaka bielej armády čakala istá smrť, ak 
padol do  zajatia. Jeden z najschopnejších veliteľov Bielej armády generál Vrangel zabezpečuje evakuáciu  
ustupujúcich vojsk a obyvateľstva do zahraničia morskou cestou. Iná ústupová cesta už neexistuje. Desiatky 
dymiacich a utečencami preplnených plavidiel opúšťajú Krymské prístavy a brehy svojej vlasti.  Vydávajú sa na 
dlhú púť Čiernym morom k spásonosnej morskej úžine Turecka, Bosporu a Dardanelám. Bola to veľká Krymská 
evakuácia, ktorá vošla do dejín vojenstva. Jeden z dôstojníkov Bielej armády  Konstantin  G. posiela poľnou  poštou 
list bratovi Alexandrovi kde popisuje čo sa v tej dobe odohralo: „Ledva som sa dotackal do Sevastopolu.. Keď sme 
tam prišli všetky lode už kotvili na otvorenom mori. Zo zálivu odchádzali aj posledné a ja som si myslel, že tu 
budem musieť zostať. Nalodil som sa len šťastnej  náhode. Na more ma vyviezla jedna z posledných lodí, z ktorej 
ma následne vzal na palubu americký parník. Po ceste som postrácal veľa vecí. Večer v ten istý deň všetky lode 
opustili Sevastopol a  nabrali  kurz na Konstatinopol  /dnešný Istanbul/. Od tohoto momentu začalo sa obdobie  
hladu. Počas celej cesty  do Konstatinopolu som nič nejedol„! Treba dodať, že plavba cez Čierne more do Turecka v 
 tom čase  trvala plných šesť dní. Po útrapách z cesty a plavby loďou dostali sa  utečenci na polostrov Gallipoli. Iné  
skupiny utáborili sa na Ostrove Lemmos, v gréckom mori. A ako to vyzeralo po vylodení na ostrove  Lemmos, 
vydáva svoje svedectvo ďalší list: „Tak ako sme prišli unavení, sme momentálne zaspali. Spali  sme, tak povediac,  
jeden na druhom. V tom období bola tu veľká zima a padal neprestajne dážď. Zem  pod nohami  bola hlinená. Asi 
tisíc ľudí sa nepomestilo do postavených stanov a museli zostať vonku  v daždi,  kým si nepostavili vlastné príbytky. 
Takto ochorelo veľa vojakov, že sme sa nemohli ani zohriať,  ani obschnúť, nohy sme mali neustále mokré. A k 
tomu všetkému začal fúkať studený vietor. Ako sa  neskôr ukázalo, to najhoršie na vojakov len čakalo. Pre úmrtia 

 9



v dôsledku chorôb na ostrove Lemmon  museli denne pochovať desiatky ľudí. Takto vidíme, že podmienky na 
bojiskách Prvej svetovej vojny,  Otóbrovej revolúcie boli pre vojakov veľmi kruté. Dnes už nežijú svedkovia týchto 
čias a ich činy upadli  dávno do zabudnutia. Písomné svedectvá, ktoré nám ale zanechali sú však pre nás aktuálne aj  
v dnešnej dobe. 
    V novembri roku 1918 bolo Rakúsko–Uhorsko porazené, rozpadlo sa a muselo podpísať mierovú  zmluvu. Na 
jeho rozvalinách začali vyrastať nové štáty, medzi nimi aj Československo. Susedné  Maďarsko, kde sa udalosti 
začali uberať iným smerom, skomplikovalo situáciu  v  našom regióne. Po  vzore Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie vzniká na území Maďarska „Republika rád„ so silným  revolučným zameraním a územnými nárokmi na 
južné časti Slovenska. Namiesto pokoja mieru, sa  situácia  na Slovensku opäť vyhrocuje. Maďarská armáda 
vstupuje na  územie južného Slovenska,  kde započali  vojenské zrážky. A tak mladé Československo bolo prinútené 
vyhlásiť Maďarsku vojnu. Stalo sa tak dňa  27.apríla 1919, jeden týždeň pred príletom generála Dr. M. R. Štefánika 
na Slovensko. Práve v tom čase,  boli sme teda s Maďarskom vo vojnovom stave. Vojenské operácie na Slovensku 
proti maďarskej armáde  mal dočasne na starosti francúzsky generál Piccione. Ten však usúdil, že vedením čs. 
legionárov na  Slovensku a riadenie vojenských operácií má prevziať jeho kolega, generál Štefánik ustanovený 
minister  vojny mladého čs. štátu. A tak s napätím čakali všetci onoho osudového dňa 4. marca 1919 na letisku  
Poszony – Szöllos (Vajnory) prílet lietadla Caproni Ca-33 z Talianska. 
 

     Len pred troma hodinami odštartoval 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Letci  sa  kochajú krásnym pohľadom na mesto. Sú konečne v cieli. Sú šťastní, že zvládli tak  náročný let ponad  
Alpy. Nad Prešporkom  s výnimkou Štefánika sú po prvý raz. Ani nevedeli kde budú vlastne pristávať.  Spoliehali 
sa na svojho navigátora sediaceho pred nimi na pravom sedadle a na jeho pokyny. Len  Štefánik vedel kde sa 
nachádza presne vajnorské letisko Poszony - Szöllos. 

trojmotorový dvojplošník z  letiska Cam-
paformido pri meste Udine v severnom 
Taliansku a plával oblohou pomalý, ale 
iste do cieľa svojho letu. Jeho rýchlosť 
nebola veľká. V tej dobe to predsta-
vovalo asi 130 km/ hod., rýchlosť lietadla 
bola však oveľa nižšia. Zo severu  dul 
studený protivietor a značne uberal na 
rýchlosti talianskeho lietadla.  Aj obloha 
sa medzičasom  zamračila. Bolo už desať 
minút po jedenástej hodine,  keď na 
pokyn Štefánika kapitán lietadla  
Mancinelli znížil obrátky troch motorov 
a lietadlo sa dostalo do výšky asi päťsto 
metrov. O niekoľko  minút sú už letci vo 
vzdušnom priestore mesta na Dunaji - 
Prešpork  /dnešná Bratislava /.   

    Hodinové ručičky na Michalskej veži v Prešporku ukazovali práve štvrť na dvanásť, keď náhodní  chodci 
v uliciach mesta spozorovali neznáme lietadlo na oblohe. Vidieť v tej dobe lietadlo bola veľká  vzácnosť, budilo to 
veľkú pozornosť a u divákov vzbudzovalo dosť veľké emócie. Takáto udalosť sa  obyčajne v človeku vryla do 
pamäti na celý život. Môžem to sám potvrdiť. Pravdepodobne som zostal na  Slovensku posledným svedkom 
leteckého dňa, ktorý sa konal v roku 1933 na letisku Praha - Kbely.  Aj  dnes po veľa rokoch, mám pred očami 
výjavy, ktoré sa tam odohrávali. Temné pražské poschodové domy  v pozadí, hangár pri ktorom som stál, zadymené 
letisko od bombardovania, výbuch bômb,  formácie  dvojplošníkov na oblohe a piloti mávajúci šatkami pri prelete 
nad divákmi, boli pre mňa zážitkom na  celý  život. Na letisku Vajnory, severovýchodne od Bratislavy bolo všetko 
pripravené na pristátie lietadla  Caproni Ca-33 na palube so Štefánikom. Po jeho objavení sa na oblohe, vojaci 
zapálili dymovnice. To už  majestátny Caproni bzučí ako veľký čmeliak južne od letiska v malej výške priamo nad 
dedinou Vajnory a kapitán lietadla Mancinelli točí lietadlo do veľkého pravotočivého oblúku. Chce pristáť proti 
vetru. Vietor fúka od severozápadu, od  hôr, tiahnúcich sa Malých Karpát. Len malá vzdialenosť delila lietadlo  od 
letiskovej plochy. Letci v tých osudových chvíľach nemali ani potuchy, že je to ich posledná zatáčka -  zatáčka 
smrti. V tú chvíľu  sa stalo niečo nečakané a nepochopiteľné . Aj samotní letci museli byť veľmi   prekvapení. 
Talianske Caproni  Ca–33 len niekoľko kilometrov od letiska medzi obcami Ivánka  a  Vajnory rúti sa bezvládne 
k zemi, z výšky asi sto metrov. V  jeho troskách hynie celá posádka lietadla. 
Náhle zrútenie sa pristávajúceho lietadla a stúpajúci dym z jeho trosiek, vzbudili na letisku veľké  zdesenie. Nik 
nemohol uveriť tomu, čo sa práve stalo. Bolo to všetko nepochopiteľné. Očití svedkovia  utekajú cez lúky a polia 
k lietadlu. Medzi nimi tiež malý, sedemročný chlapec a rodák z Vajnor, Teodor  Obuch, očitý svedok pádu lietadla. 
Je však už neskoro. Všetkému je koniec. Len bezduché telá letcov a  Štefánika ležia na zemi pri lietadle, z ktorého 
zostáva iba hŕba trosiek ... 
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 Trosky talianského lietadla Caproni Ca-33 v ktorom zahynul dňa 4. mája 1919 brigádny generál Dr. Milan Rastislav Štefanik. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyšetrovateľ nehody taliansky kapitán Federico 
Zapelloni  stojí   pri  lietadle  Ca-33  na  ktorom 
priletel z Viedne a pristál na vajnorskom letisku 
dňa 5.mája 1919. 

 
 
 
 
    Naopak, celá táto významná  tragická udalo
nemali záujem touto  tematikou sa viac zaobera
bezvýsledne. Roky ubiehali a spis o lietadle Ca-
    Slovenská verejnosť sa však neuspokojila s 
samotného Štefánika, alebo banálnu chybu u a
príliš priehľadné ba až naivné. Každému bolo 
udalosť stala predmetom tých najrozličnejších 
že bombardovacie lietadlo Caproni  Ca–33 bol
predpokladalo,že Štefánik sa stal obeťou pol
politického soka. Hovorilo sa aj o Štefánikovej
verejnosť však prenikli správy, ktoré  pripustili
na lietadlo! Príliš veľa  svedkov nachádzajúcic
Caproni Ca–33  sa skutočne strieľalo. 
    V roku 1952 chystal som sa so svojim priateľ
na maturitné skúšky. Bolo to gymnázium v M
pokoj a  kľud pri štúdiu, ubytovali sme sa na 

 

Hneď na druhý deň v dopoludňajších hodinách pristáva na letisku 
vo Vajnoroch ďalší,  podobný  Caproni Ca–33,  ktorý priletel 
z Viedne. Na jeho palube je talianska vyšetrovacia komisia na čele  
s mladým kapitánom Zapellonim. Má vyšetriť príčiny pádu 
lietadla pri Bratislave a podať o tom správu  do Ríma. Hneď po 
prílete, Zapelloni ujíma sa svojej úlohy. Začína sa vyšetrovanie. 
Zapelloni stojí na  mieste leteckého nešťastia a skúma trosky 
lietadla. Vypočúva celý rad očitých svedkov. Nakoniec po  dvoch 
dňoch pobytu v Bratislave,  píše Zapelloni správu o príčinách  
zrútenia sa lietadla pri letisku  Vajnory. Vo svojej obsiahlej správe 
pripúšťa len dve možnosti, ako sa to mohlo stať: „Minister 
Štefánik  chcel počas letu prejsť na miesto druhého pilota, počas 
pristávacieho manévru omdlel a padol  na  riadidlá„.  Bola to 
verzia číslo jedna. Nebol na to ale dôkaz!  Ako druhú možnú 
príčinu leteckého  nešťastia Zapelloni popisuje v ďalších riadkoch 
svojej úradnej správy: „Počas letu pretrhol sa drôt  rádiotelegra-
fického prístroja a tento zablokoval výškové kormidlo„. Ani túto 
okolnosť nebolo možné hodnoverne preukázať. V  troskách 
lietadla sa nič podobné nenašlo. Bola to opäť len hypotéza, ako 
v predchádzajúcom prípade. Úradná správa kapitána Zapelloniho 
a talianskej vyšetrovacej komisie bola  však konečná. A jej závery 
sú platné dodnes. Osemdesiatpäť rokov od tejto tragickej udalosti. 
Skutočná príčina pádu lietadla Caproni Ca-33 so  Štefánikom na 
palube nebola dodnes hodnoverne objasnená, ani došetrená. 
sť zahalila sa časom do ešte väčšieho tajomstva. Zdalo sa, že úrady 
ť. Bolo viac pokusov obnoviť toto vyšetrovanie, ale skončilo to vždy  
33 zapadal prachom. 
úradnou správou talianskeho kapitána Zapelloniho. Zvaliť  vinu  na 
ntény vysielacieho zariadenia, ako príčiny  leteckého nešťastia, bolo 
jasné, že Zapelloni chráni záujmy  Talianska.  A tak sa táto tragická 
záverov, dohadov,  úvah,  alebo iných kombinácií. Bolo podozrenie, 
o vo svojej  záverečnej fáze letu zrazené vetrom k zemi. Taktiež sa 
itickej  hry Dr. Eduarda  Beneša,  ktorý sa ho chcel zbaviť ako 
  samovražde. Vedelo sa o jeho nie najlepšom zdravotnom stave. Na 
 aj inú možnosť objasnenia tohoto prípadu: Bola to dokázaná streľba 
h sa v Prešporku, alebo v najbližšom okolí potvrdilo, že na lietadlo 

om a spolužiakom Alexandrom D.  z  obce Kuchyňa  pri  Malackách 
alackách, do ktorého sme spolu dlhé roky  chodili. Aby sme mali 
rok u bývalého policajta z Malaciek, pána Vlka na Hviezdoslavovej 
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ulici. Rodina Vlková často brala študentov na ubytovanie. Mala z toho  finančný prospech, ale aj príjemnú 
spoločnosť, s ktorou trávila jeseň svojho života. Ako ináč, večery sa  sedeli pri poháriku domáceho vína a kartových 
hrách. Pán Vlk v týchto chvíľach často spomínal na svoju  mladosť. Jedného večera nám však oznámil v dobrej 
nálade - Jóbovu zvesť: „Slúžil som práve  v bratislavských kasárňach ako vojak, keď priletel Štefánik„. Táto správa 
nás študentov veľmi zaujala.  Veď jeho príbeh sme dobre poznali. V tom čase však hovoriť o ňom - bolo Tabu! 
„Stalo sa to na dvore  kasární a videl som to na vlastné oči„ a pokračoval. „Vojaci strhávali z pliec pušky a strieľali 
na lietadlo z pechotných zbraní„! Táto výpoveď pána Vlka nás ohromila. Nečakali sme, že bol očitým svedkom  
takejto udalosti. Verili sme mu, že nemôže klamať a že hovorí pravdu. Veď nebol ani dôvod, aby si  takýto  príbeh 
len vymyslel. 
    O streľbe na lietadlo Caproni Ca–33 vypovedali aj ďalší očití svedkovia. Náhodní chodci, prechádzajúci  po 
bratislavských uliciach vtedajšieho Prešporku uviedli, že prvé delostrelecké salvy na lietadlo padli z priestoru hradu. 
Neboli to výstrely na uvítanie Štefánika. Boli to smrteľné protilietadlové granáty. Na  lietadlo vystrelili aj vojaci 
z pušiek, ktorí strážili veľký oceľový most cez Dunaj. Petržalka bola totiž  v rukách maďarskej revolučnej armády. 
Legionári boli vyšetrovaní a túto skutočnosť aj priznali. Iný  očitý svedok M. Lechta, občan z Ivánky pri Dunaji 
uviedol, že mal devätnásť rokov keď stál, spolu s inými pred delostreleckými kasárňami v Bratislave: „Keď sme 
počuli hučanie motora lietadla, v kasárňach nastal ruch. Asi dvadsiati vojaci na dvore sa rýchlo ozbrojili a začali 
kričať. Maďarské  lietadlo! Zostreľte ho! V tom momente zahrmela prvá salva a výstrely práskali bez prestávky. 
Lietadlo sa  zakolísalo a piloti dávali znamenie bielymi vreckovkami„. Dôležitú výpoveď poskytol aj ďalší očitý 
svedok T. Kabašta, ktorý toho dňa šiel po ceste z obce Čeklís  /Bernolákovo/ do obce Vajnory. „Objavilo sa mi  
lietadlo, ktoré sa znieslo pri Vajnoroch do výšky asi 70metrov. Potom začalo stúpať do výšky asi dvesto  metrov. 
Keď som počul vystreliť salvu z diel, videl som rozprasky šrapnelov nad lietadlom. Delá boli  umiestnené medzi 
Ivánkou a Vajnorami. Ešte aj dnes by som vedel označiť miesto, odkiaľ sa strieľalo.  Z lietadla vystrčili bielu 
plachtu, ktorá iste značila - nestrieľajte! Bola vystrelená aj druhá delostrelecká  salva. V zapätí vystrelili aj tretiu 
salvu, ktorá lietadlo zasiahla. Z lietadla vyšľahli plamene. „Celú  tragédiu dotvára výpoveď D. Ružičku zo 
Šaštínskych Stráží, ktorý bol na mieste kde stáli protilietadlové  delá. Čatár Macháček mi povedal: „Ja som ho trafil! 
Videl som, že lietadlo dostalo zásah a rútilo  sa  k zemi„. Po katastrófe sa vojaci začali búriť, keď videli čo sa stalo. 
Preto im odňali zbrane a previezli ich  do Terezína, kde boli vyšetrovaní. Delostrelci, ktorí vystrelili na lietadlo boli 
presvedčení, že sú to Maďari. 
    K tragédii talianského lietadla Caproni Ca-33, ktoré havarovalo u Ivánky  pri Dunaji neďaleko  Bratislavy sa 
jasne vyjadril aj posledný žijúci svedok pádu lietadla - generálmajor letectva v. v. Ing. Teodor  Obuch, očitý svedok 
tejto udalosti. Stalo sa to na členskej schôdzi Slovenského leteckého zväzu  generála Dr. M. R. Štefánika  na 
Štúrovej ulici v Bratislave, v budove Posádkového klubu dňa 5. 2. 2002,  na ktorej bol osobne prítomný. Na moju 
priamu otázku, ako to v skutočnosti bolo so zánikom lietadla    Ca-33 typu Caproni dňa 4. mája 1919, dostal som od 
neho stručnú odpoveď:„ Áno, lietadlo Caproni,  na  ktorom priletel generál Štefánik do Bratislavy v tento deň,  bolo 
zostrelené!!! Generálmajor letectva v. v. Ing. Teodor Obuch nám tak objasnil záhadu, ktorá nás sužovala 
osemdesiattri rokov. Dal nám jasnú  odpoveď  na otázku - ako sa to stalo. Jeho výpoveď môžeme považovať za 
jednu z najvážnejších  a najcennejších pre  uzavretie kapitoly tejto časti slovenských dejín. 
    Prečo však došlo k streľbe na Štefánikovo lietadlo v Prešporku roku 1919 to bola otázka, na ktorú  doteraz nedal 
nikto oficiálnu, presnú a pravdivú odpoveď. Je zarážajúce, že okrem politikov aj samotní  historici chodia okolo 
tohoto problému, ako mačky okolo horúcej kaše. Nenašli v sebe toľko odvahy, aby  sa pozreli pravde priamo do očí. 
Alebo snáď úmyselne zakrývali pred verejnosťou toto chúlostivé miesto  našich dejín? Pravda bude zrejme niekde 
uprostred. Bola to aj nevedomosť, prečo sa tak stalo. Keď som  začal skúmať túto problematiku na prvý pohľad mi 
bolo jasné, že streľba na lietadlo Caproni nebola  vecou náhody. Taliansky letúň Ca -33 bol faktický ostreľovaný po 
celej trase svojho letu nad Prešporkom.  Od rieky Dunaj až po letisko Vajnory, v  tej dobe nazývané Poszony – 
Szöllos. Farby talianskej trikolóry,  namaľované na troch veľkých smerovkách, v poradí zelená - biela - červená 
nemohli byť príčinou tak  veľkej nepriateľskej reakcie na let lietadla. Musíme si uvedomiť, že pri pohľade zdola na 
približujúce sa  lietadlo farby na smerovkách boli len slabo rozpoznateľné, alebo ich nebolo vidieť vôbec. Tiež    
podozrenie na Dr. Eduarda Beneša, že sa takýmto spôsobom chcel zbaviť Štefánika a odstrániť ho z politiky, 
nedávali zmysel. Beneš si dobre uvedomoval aj keď nemal Štefánika vo veľkej láske, pre jeho  cieľavedomosť, 
priamosť a otvorenosť, že ťahajú spolu aj s Masarykom za jeden povraz. Okrem toho bol Štefánik francúzskym 
občanom, pod ochranou francúzskeho štátu a jeho schopnosti , skúsenosti  a kontakty vo svete mali pre mladé 
Československo, nevyčísliteľnú hodnotu. Nie, to nebola cesta, ktorou by sa dala táto záhada o nehode objasniť. Na 
lietadle muselo byť niečo iné, čo priťahovalo ako veľký  magnet guľky z pušiek legionárov a delostrelecké granáty 
protilietadlových diel. Dlho som si lámal hlavu  a dával veľa vecí do súvislostí, ale bezvýsledne. Až jedného večera, 
sklonený nad stolom, pri svite nočnej  lampy zmeravel som od prekvapenia. To by mohol byť dôkaz, ktorý som tak 
dlho hľadal !!! Ktorý by raz  a navždy rozlúštil túto záhadu minulého storočia !!! 
    Do rúk sa mi dostala farebná fotografia lietadla Caproni Ca–33, ktorá je dodnes exponátom vojenského  leteckého 
múzea vo Vigna di Valle pri jazere Lago di Bracciano v Taliansku. Všimol som si, že ľavá časť  krídla tohoto 
talianskeho dvojplošníka je natretá - zelenou farbou ! V pravej časti nekvalitnej farebnej  fotografie som tiež objavil 
malú plôšku - farby červenej! Díval som sa na tento obrázok ako vo sne. Teraz  mi už nebolo ťažké predstaviť si 
lietadlo Caproni nad Bratislavou, ktoré tam letí na oblohe, ako zeleno- biela-červená Karkulka. Áno, bolo to tak !!! 
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    Bola to jasná výzva pre vojakov v prešporských kasárňach a obsluhy protilietadlových diel. Pri čelnom  pohľade 
na letiace lietadlo Ca-33 farby Talianska, akými natreli Taliani dolné časti krídiel lietadla, javili  sa tieto, 
ako sklopená maďarská zástava! Tento fakt nemožno ničím vyvrátiť. Bol to farebný náter na  krídlach, ktorý 
spôsobil vajnorskú tragédiu v roku 1919. Tragédiu , ktorá stála život Dr. M. R. Štefánika. 
    Muselo prejsť osemdesiatpäť rokov od tragédie pri letisku Vajnory, aby sme na stránkach nášho  klubového 
spravodaja ČERVENÉ  BARETY dokázali vysloviť doteraz nevysloviteľné - pravú príčinu  streľby na Ca – 33. 
„Príčinou zostrelenia lietadla Caproni v roku 1919 bol farebný náter krídiel lietadla   v talianskych farbách, ktorý sa 
javil ako sklopená maďarská zástava„! 
    Z jednotlivých fragmentov udalostí tohoto dňa, 4. mája 1919 môžeme nakoniec zložiť obrazec  posledných  minút 
letu lietadla Caproni Ca–33, ktoré priviedli posádku s lietadlom do záhuby. Očití  svedkovia a vyšetrovateľ 
Zapelloni sa zhodli na tom, že lietadlo priletelo nad Prešpork o 11,15 hodine.  Najmenej dvakrát zakrúžilo nad 
mestom a vydalo sa na cestu k letisku.  Smer letu navigoval generál  Dr. M. R. Štefánik. Len on vedel presne, kde sa 
nachádza Campo d´Aviazone, plocha letiska Poszony-Szöllos.  Na lietadlo bola zahájená paľba v presvedčení, že ide 
o maďarské lietadlo. Letci zbadali, že sú  ostreľovaní a tak mávali bielou plachtou z lietadla. Vo vojenskej reči to 
znamenalo: „Vzdávame sa!  Nebojujeme“! Dnes už vieme, že ten kto mával bol mechanik Aggiosti, ktorý jediný 
z posádky mal biely  šál na krku. Smrteľnú ranu zasadila lietadlu delostrelecká batéria, určená na obranu letiska. 
Bola  vyzbrojená protilietadlovými šrapnelovými granátmi. Tie sa dali pred výstrelom veľmi rýchlo nastaviť na  
požadovanú výšku. Je preukázané, že po zásahu sa Caproni zrútilo z výšky asi 100 metrov a dopadlo na  ľavé krídlo. 
Potvrdilo to neporušené  predné  koleso lietadla a časti trupu, ktoré sa našli na ľavej strane  trosiek. Obaja piloti, 
Mancinelli a Merlini boli vymrštení zo sedadiel, a našli sa taktiež na ľavej strane. Samotný Štefánik zahynul 
v centre pádu kabíny, kde sedel. Blízko neho, po pravej strane, zostal ležať  mechanik Aggiosti. Po dopade na zem 
sa lietadlo v polovici dvoch trupov prelomilo, prevrátilo     a čiastočne zhorelo. Trosky lietadla boli po havárii 
prevezené do bratislavských kasárni v centre mesta, odkiaľ boli  neskôr odvezené do Talianska. Vajnorská   tragédia 
     v roku 1919 sa zapísala  do dejín letectva 

ako smutný, čierny deň našej histórie.  
Pomník v  Ivánke pri Dunaji a biely 
kamenný pomník - monument na vrchu 
Bradlo bude nám  a  nasledujúcim gene-
ráciám vždy pripomínať túto časť 
slovenských dejín a  generála Dr. Milana 
Rastislava Štefánika. Prvý prezident Česko-
slovenskej republiky PhDr. Tomáš Garrigue 
Masaryk vyjadril sa o Štefánikovi: „Osobne 
som stratil priateľa a  milého spolupra-
covníka, stratili sme výborného učenca, 
vojaka a diplomata.  Mne, a Dr. Eduardovi 
Benešovi urovnal cestu do mnohých 
rozhodujúcich miest v Paríži a  Ríme. 
Každý,  kto mal príležitosť spolupracovať 
s Dr. Milanom Rastislavom Štefánikom vie, 
aký vzácny človek odišiel  nielen nám, ale  
i Francúzsku, ba celému svetu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Generálmajor letectva vo výslužbe 
Ing. Teodor Obuch, rodák z Vaj-
nor bol očitým svedkom katastro-
fy lietadla Ca-33 pri Vajnoroch 
v roku 1919. 

Rekonštruované lietadlo Caproni Ca-33 
vo  Vojenskom   historickom      múzeu  
v meste  Vigna  di  Valle  di  Bracciano 
severne od  Ríma v  Taliansku. Farebné 
nátery  na  krídlach  zapríčinili   letecké 
nešťastie vo Vajnoroch pri Bratislave. 

 
    Milan Rastislav Štefánik však od nás neodchádza. Zostáva natrvalo v srdciach celého nášho národa! 
     
 
    Oblastný Klub vojenských výsadkárov organizuje už niekoľko rokov zájazdy po stopách generála Dr. M. R. 
Štefánika, na mohylu v Ivánke pri Dunaji, za spolupráce primátora v Brezovej pod Bradlom  p. Ďurkoviča k mohyle 
na Bradle a do múzea v jeho rodnom dome v Košariskách. Zúčastňujeme sa  kladenia vencov k pomníku v Ivánke 
pri Dunaji a na  letisku, ktoré nesie jeho meno. I touto cestou sa snažíme dať hold tomuto velikánovi našich dejín. 
    Na záver tohto seriálu sa chcem i touto cestou poďakovať milej pani Marte Obuchovej z Vajnor za  poskytnutie 
dokumentárnych materiálov, ktoré boli potrebné pre publikovanie tohto článku v Spravodaji Červené  barety.  
 
 
                                                                                                                                Ing.  Alexander  G e o r g i e v s k y 
                                                                                                                                           člen KVV Bratislava 
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10. výročie Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky 
 
    Uplynulo neuveriteľných 10 rokov od udalosti, keď dňa 29. augusta 1994, pri príležitosti 50. výročia  
Slovenského národného povstania vznikol na ustanovujúcom sneme v Žiline, pri stretnutí výsadkárov   veteránov 
Slovenskej a Českej republiky Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky. Už  v novembri toho istého roku 
bol klub ako nezávislé občianske združenie reprezentovaný na ministerstve  vnútra SR a krátko na to sa stal 
zmluvným partnerom Ministerstva obrany SR. Protagonisti klubu si ako  programový cieľ vytýčili oboznamovať 
členov, príslušníkov ozbrojených síl a verejnosť so vznikom, históriou a pôsobením slovenských vojenských 
výsadkárov s ich účasťou na bojoch na svetových  bojiskách, približovať vznik výsadkových jednotiek po 
2. svetovej vojne a podieľať sa na prezentácii  týchto jednotiek ozbrojených síl  na verejnosti. Počas svojho 
pôsobenia klub preukázal svoju vitalitu  a oblastné organizácie v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove, Trenčíne 
a v Žiline preukazovali bohatú  činnosť. Ich aktivity, zamerané na udržiavanie výsadkových tradícií, rozvíjanie 
spolupráce so  zahraničnými partnermi, najmä z Českej republiky, Francúzska a Anglicka, poznávanie 
a propagovanie  tradícií národného odboja a ďalšie sú  nemalým prínosom. Za mnohé príklady je možné uviesť 
každoročne organizovaný Memoriál Jozefa Gabčíka a vojenskú odbornú súťaž - Výsadkový  viacboj  
ANTROPOID, symbolický výstup na Slemä v Nízkych Tatrách, k pomníku príslušníkov jednotky 2. čs.  
samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, zahynuvších na tomto mieste v troskách lietadla Li-2,  vojensko- 
historickú cestu po stopách paradesantnej brigády a  ďalšie. Oblastné organizácie klubov sa  angažujú v inštalovaní 
pamätných dosiek a pamätníkov k  významným udalostiam a osobnostiam  viažúcim sa na túto oblasť činnosti a  jej 
rozvoj. Tak bol napríklad v Žiline inštalovaný pamätník Jozefa  Gabčíka - veliteľa operácie ANTROPOID, pri 
ktorej bol odstránený nacistický pohlavár R. Heydrich,  položený základný kameň pripomínajúci prvý hromadný 
zoskok slovenských padákových strelcov.  V Prešove sa pripravuje odhalenie pamätnej dosky na mieste pôsobenia 
štábu a veliteľstva výsadkovej  brigády. Obdivuhodný je aj počin členov oblastnej organizácie klubu v Bratislave, 
ktorí pri príležitosti  90. výročia uznania patentu slovenskému rodákovi Štefanovi Baničovi za konštrukciu 
použiteľného  padáku, pripravujú v jeho rodných Smoleniciach inštalovanie dôstojného pietného miesta. 
    Je možné uvádzať mnoho ďalších aktivít, akými sú napríklad strelecké súťaže, zoskoky na padáku,  otvorené 
Majstrovstvá Slovenska v zoskoku padákom veteránov a ďalšie. Za všetky je možné uviesť  hromadný zoskok 32 
parašutistov z 3 lietadiel AN-2 v roku 2002. Dosiahnutím vekového priemeru  62,5  roka „ Na šnúrach padákov„  
účastníci zoskoku splnili podmienky pre zápis do Guinnesovej knihy  rekordov a Slovenský národný aeroklub tento 
počin zaregistroval ako „Rekordný zoskok veteránov na  cvičných padákoch„. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L. Platko zástupca nadácie Š.B. odovzdáva pamätné medaile Štefana 

Baniča. 
Nastúpené kluby vojenských výsadkárov pred bojovými zástavami. 

 
 
     Všetky tieto a mnohé ďalšie aktivity si členovia klubu pripomenúli na slávnostnom stretnutí  vykonanom pri 
príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania a 10. výročia založenia Klubu  vojenských výsadkárov SR 
dňa 27.augusta 2004 v posádke Žilinského pluku Jozefa Gabčíka. Účastníci  stretnutia obdržali pamätné mince 
Jozefa Gabčíka a zaslúžilí členovia boli pod rozvinutými klubovými  zástavami dekorovaní klubovými a rezortnými 
vyznamenaniami. Deväť členov prijalo pamätnú medailu  Štefana Baniča, ktorú za rozvoj parašutizmu udeľuje 
americko-slovenská nadácia Štefana Baniča  Parachute Foundation, so sídlom v americkom Texase. Boli  udelené  
i ďalšie  vyznamenania. Vyvrcholením tohto aktu  bol slávnostný pochod prítomných veteránov a členov posádky  
pod  bojovým zástavami. 
    Vyvrcholením podujatia bolo vykonanie vojensko- historického  seminára „Vojenskí výsadkári na  Slovensku  
1942 -2004, na ktorom s hlavným  referátom vystúpil autor príspevku. S tematickými  koreferátmi, zameranými na 
problematiku histórie a súčasnosti vzdušných výsadkových jednotiek  rôzneho určenia, vystúpili ďalší renomovaní 
lektori, Doc. PhDr. Oldřich  Vaněk,  plk. v. v. PhDr. Ivan  Gosiorovský, Mgr. Igor Meško  /s príspevkom Viliama 
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Klabníka/ a  plk. v. v . Ing. Jozef Tuček, CSc. Vojensko - historický seminár integroval v súčasnosti dostupné 
poznatky o činnosti vojenských  výsadkárov na Slovensku,  prispel ku propagácii špeciálnych a prieskumných 
výsadkových jednotiek v Ozbrojených silách SR a taktiež poukázal na reálne možnosti ich ďalšej pôsobnosti 
v podmienkach moderného vojenstva. Autor príspevku aj touto cestou osobne a aj menom všetkých účastníkov 
slávnostného  stretnutia „vyslovuje poďakovanie vedeniu a pracovníkom Vydavateľskej a informačnej  agentúry 
MO SR za poskytnutie hodnotného daru, a to v podobe dotlače publikácie autora Petra Švrla - Výsadkári na 
Slovensku 1942- 2003. Publikáciu spolu s informačným spravodajom  KVV SR obdržali  ako prezentačný darček 
všetci prítomní účastníci stretnutia a seminára, pričom táto kolekcia bude ešte  doplnená o zborník dokumentov zo 
seminára. 
    Dňa 29. augusta potom vykonalo 19 členov KVV /z toho 6 hostí z Českej republiky/  hromadný zoskok pri 
leteckom dni na letisku v Slávnici  AEROKLUB Dubnica nad Váhom. Najstaršiemu účastníkov tohto zoskoku, 
kolegovi Vladovi Dvořáčkovi bolo 75 rokov. Tento hromadný zoskok opäť zviditeľnil klubovú činnosť na 
verejnosti. 
    Aj pri dodržaní primeranej dávky skromnosti možno konštatovať, že Klub vojenských výsadkárov  Slovenskej 
republiky svojimi cieľmi, aktivitami a taktiež publicitou  a výkonmi na verejnosti preukázal  svoju životaschopnosť. 
Svojim spôsobom môže byť považovaný aj za príklad pre iné druhy vojska,  stavovské a občianske združenia a aj 
inštitúcie zaoberajúce sa vojenskou históriou a formovaním stavu  hrdosti na históriu a tradície jednotlivých zložiek 
Ozbrojených síl SR. 
    A nás, súčasných aj budúcich členov spoločenstva vojenských výsadkárov nech motivuje výrok jednej  z  legiend 
tohto spoločenstva Jeana Marcela Bigearda, ktorý svojho času prehlásil: „Čo je možné to bolo  vykonané, čo je 
nemožné, to sa vykoná„. 
 
 
                                                                                                                                plk. v. v. PhDr. Peter  Š v r l o, PhD. 
                                                                                                                                               člen KVV Trenčín 
 
 
Letecký deň Slávnica 2004 
 
    Letisko neďaleko Dubnice nad Váhom, tak ako po minulé roky, usporiadalo 29.8.2004 letecký deň. Tento rok sa 
letecký deň niesol pod názvom: „Za masovosť“. Pod týmto názvom sa ukrýval pokus slovenských športových  
parašutistov  prekonať slovenský rekord v počte parašutistov  vo vzduchu, pri nálete tvorenom dvomi lietadlami 
L-410 a tromi  lietadlami AN-2. Z tohto úmyslu  nakoniec, kvôli malému počtu záväzne prihlásených  účastníkov 
zišlo, takže bratislavská AN-2  (OM-GHN)  zostala ako  rezerva nakoniec v hangári vo Vajnoroch.  (Trochu  nám to 
skomplikovalo plánovaný prevoz padákov týmto lietadlom). Návštevníci, ale  i   účastníci sa nakoniec predsa 
dočkali  nového slovenského rekordu, ktorý utvorila 19 členná formácia športovcov – skaidiverov po spojení sa 
v 56 sekunde a  udržaní spoločnej formácie 7 sekundy. Slovenský rekord G2 C2 z  roku 2003 bol 18 členov. 
    V programe leteckého dňa počítali organizátori i s veteránmi, ktorí mali prekonať slovenský rekord náletom 
3 lietadiel AN-2 a vysadením 36 výsadkárov – veteránov. Tento rok zostalo pri prianí. Prvé vytriezvenie nám 
urobila odpoveď z ministerstva obrany po písomnej žiadosti o zapožičanie padákov OVP-68. Okrem odpovedi, že 
padáky nebudú, sme sa naviac dozvedeli bližšie údaje i o kompetenciách v tomto rezorte. Predseda KVV Bratislava 
Laco Hreha sa preto púšťa do telefonovania na slovenské aerokluby. Výsledkom jeho úsilia je nakoniec 
19 zapožičaných padákov z celého Slovenska. Takže ako vidíte, číslo 19 je tak trochu symbolické. Týmto číslom 
sme boli limitovaní pri stanovovaní počtu účastníkov – veteránov. 
    Deň D – nedeľa 29.8.2004. Po 9 hodine prichádzame (predseda, ja, auto Felícia a prípojný vozík) do Slavnice. 
Rýchlosť presunu trošku brzdil prípojný vozík, v ktorom bolo 9 padákov OVP-68-76A a 9 padákov ZVP-80, alebo 
ak chcete všetky padáky z AK Vajnory. Pre lepšiu orientáciu pre činnosť po zoskoku, a aby nedošlo k rôznym 
zámenám, označuje predseda ešte časti bratislavských padákov fixkou písmenami Ba (tie už tam zostanú 
naveky).Nasleduje „prieskum bojom“, t.j. zistenie skutočného počtu padákov a účastníkov priamo na letisku. 
Predbežný zoznam účastníkov, z ktorého sú niektorí ešte stále na ceste, dozná nakoniec niekoľko zmien. MUDr. 
J. Kupecký sa ujíma lekárskych prehliadok, podpisujú sa vyhlásenia. V zozname sa upresňujú počty a doba 
posledných zoskokov, Viktor Timura nás stihne „nezištne“ finančne zinkasovať. Poplatok za letenku na zoskok bol 
i pre dôchodcov prijateľný. Po 11 hodine sú už účastníci kompletní, nasleduje krátky brifing v hangári, ktorý 
plynulo prechádza do praktickej predzoskokovej prípravy. Člen dubnického AK „Johny“ neberie do úvahy „alibi“ 
najstaršieho účastníka 75 r. kolegu Dvořáčka z Prahy, ktorý sa fotografiou z minulého roku snaží dokázať, že vlani 
visel v inštruktáži v cvičných popruhoch za všetkých ostatných asi pol hodinu. Ako sa neskôr ukázalo, bolo dobre, 
že ju absolvoval tento rok i jeho pražský kolega. Krátko po obede si ešte pretiahneme poctivou rozcvičkou „staré 
kosti“, novým cvikom je „dupnutie na tretiu“. Čas strojenia je stanovený na 13,25 hod. Do tejto doby si máme 
možnosť prezrieť posledné novinky smernice V-Para pre rok 2004 na nástenkách. Podľa tejto smernice je možné na 
letisku Slavnica používať kruhové padáky pre zoskoky do sily vetra 9m/s, krídla 11 m/s. Pokiaľ si odmyslíme 
základný výcvik, tak všetky ostatné padáky by mali byť najneskôr v 900 m otvorené, tandemy dokonca v 1300m.       
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     Asi minútu po prvom výsadku je v jednom nálete postupne vysadený druhý výsadok z výšky 700 metrov. Po 
výskoku a zorientovaní sa stíham ešte sledovať činnosť výsadkára č. 3 – kolegu Urbana z Prahy, ktorý rieši šnúru 
cez polovicu vrchlíka na hlavnom padáku úspešným otvorením záložného padáku a pristáva za pomoci oboch 
padákov riadením červených šnúr na záložnom padáku do bezpečnej kukurice. Na doskokovej ploche letiska 
dochádza k premiešaniu sa s prvým výsadkom a presunu s padákmi cez prizerajúcich sa asi 5 000 divákov do 
hangáru. Kvalitu tohtoročnej úrody kukurice si neodpustí skontrolovať pristatím do poľa vedľa letiska ani člen KVV 
Bratislava Paľo Franík. V  hangári nastáva kompletizácia označených padákov, vrátenie požičaných prilieb a je i čas 
na prvé výmeny dojmov. Rozhodujúcim kritériom je, že sme všetci zdraví a nezranení, maximálne spokojní. Kvalita 
prevedených parakotúlov sa na tele obvykle prejavuje druhý, či tretí deň po zoskoku. Nastáva čas zhliadnuť i čas 
vystúpenia z leteckého dňa. Nájde sa i čas  k neformálnym besedám o aktivitách a chystaných akciách v kluboch. Po 
rozlúčke s odchádzajúcimi kolegami sa poobede tiež vraciame k veľkému záujmu okolitých motoristov s polo 
zabalenými padákmi v prívesnom vozíku späť do Bratislavy. 

(Pre porovnanie - v publikácii Vojenskí výsadkári 
na Slovensku 1942-2003 od autora P. Švrla, ktorú 
27.8.2004 obdržali účastníci seminára v Žiline, sa 
na str. 88 udáva povolená minimálna výška 
v armáde SR, ktorá bola podľa novelizovaného 
predpisu S-Výs-3-1 od roku 1995 znížená na 300 
metrov). 
    Ale vráťme sa znovu do slavnického hangáru. 
K dispozícii sú 4 padáky nabalené so stabilizátorom, 
ktoré sa ujdú záujemcom z prvého 9 členného 
výsadku AN-2 P imatrikulačné číslo OM – VHB, 
zbytok skáče „na lano“. Pre úplnosť, prvý výsadok 
tvorili títo účastníci: Martincová, Martinec, Šulák 
(všetci Zlín), Štrajt (s pekným tričkom z Prahy), 
Šebesta, Neradný, Lukačka, Mráz (všetci Žilina), 
Haverla (B.Bystrica). Druhý výsadok: Urban, 
Dvořáček (Praha), Vestenický, Kodaj (Trenčín) 
doplnený šesticou bratislavského KVV: Meheš, 
Hreha, Franík, Gajdoš a novej mladej krvi KVV 
Bratislava – Tung,, Pavlis. Nasleduje spoločné foto 
pred AN-2 (bez natočenej vrtule) imatrikulačné 
číslo OM-LIA žilinského Stanley Air (posádka 
Machovčák-Kuchta) a krátko pred 14 hod. je cesta 
„hore“ otvorená. Lietadlá sú pripravené na 
výhliadkové lety pre návštevníkov leteckého dňa 
(12 min. za 350 Sk), takže niektorí sedíme prvýkrát 
v  AN-2 s „operadlami“. Na druhej strane, 
sparťanskému vnútrajšku žilinskej „anduly“ chýba 
výškomer a signalizačné zariadenie, ale je tu Oliver  
Tung so svojimi hodinkami, na ktorých je 
i digitálny výškomer. Asi minútu po prvom výsadku 
je v jednom nálete postupne vysadený druhý 
výsadok z výšky 700metrov. 

Pred zoskokom. 

Teoretická príprava pred zoskokmi na leteckom dni v Slávnici. 

    Čo dodať na záver? Letecký deň ukázal orientačne aká je úroveň a počty skákajúcich členov KVV. Táto 
informácia spoločne s počtom dnes dostupných padákov môže byť zaujímavá pre budúcich organizátorov 
Majstrovstiev SR veteránov (KVV B. Bystrica – 2005?) ako i ďalšieho leteckého dňa v  Slavnici. Novým 
problémom, ktorý sa v najbližšej dobe pravdepodobne objaví, je životnosť dosluhujúcich padákov OVP-68 –76A 
v slovenských aerokluboch. Počet veteránov, ktorí absolvovali zoskoky na krídlach, sa na Slovensku pohybuje do 
10, preškolenie na ne tiež nie je zadarmo. Odpredaj padákov OVP 68 z armády (OVP-80? a následné preškolenie na 
ne) je v nedohľadne. Jediným prínosom v budúcnosti bude, že nám narastie schôdzová činnosť v KVV. 
    Na úplný záver poďakovanie všetkým (skákajúcim i neskákajúcim), ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh leteckého 
dňa, hlavne: L. Hrehovi, J. Kupeckému, M. Mikulovi z AK Slavnica, a ďalším. Berte prosím, tento článok ako môj 
osobný názor, s ktorým nemusíte všetci súhlasiť. 
 
 
                                                                                                                                                            Vlado G a j d o š  
                                                                                                                                                         člen KVV Bratislava 
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        Drobné správy 
 

 V Žiline sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie pri  príležitosti 10.výročia založenia Klubu  vojenských 
výsadkárov SR. Tohto zasadnutia sa zúčastnilo 22 našich členov. Ďakujeme za účasť. 

       Pri tejto príležitosti obdržali naši členovia nasledovné vyznamenania : 
       MEDAILA  k 60. VÝROČIU SNP:  Plk. v. v. E..Smrek, plk. v. v. PhDr. V. Timura, CSc., 

           Plk v. v. Ing. J. Dibala, Plk. v. v. V. Mikuš, J. Vančík. 
           MEDAILA JOZEFA GABČÍKA: Ing. L. Hreha,  Plk. v. v. Ing. M. Effenberger 
           PAMATNÝ DIPLOM MO SR: Plk. v. v. Ing. J. Tuček, CSc 
           PAMATNÁ MEDAILA Š. BANIČA:  Ing. A. Geogievský, Š. Janáček, P. Franík 
           Blahoželáme !!! 

       Na tomto sneme odovzdali  naši  členovia  Ing. Hreha a Ing. A. Georgievský  veteránom, ktorí sa podieľali      
       na vytvorení Slovenského rekordu v hromadnom zoskoku na SIAD 2002 pamätné diplomy,  ktoré udelil   
       Slovenský národný aeroklub. 
       Všetci účastníci slávnostného zasadnutia obdržali Pamätné mince KVV SR, vydané pri tejto príležitosti. 
       Po ukončení slávnostného pochodu pod rozvinutými bojovými zástavami zúčastnených klubov a príslušníkov      
       5. pluku špeciálneho určenia, slávnostnom obede nasledoval Vojensko-historický seminár „Vojenskí   
       výsadkári na Slovensku 1942 - 2004. Seminár viedol Plk. v. v. PhDr. P. Švrlo, PhD. Každý účastník obdržal   
       publikáciu Výsadkári na Slovensku 1942 - 2003,  ako i spravodaj 10. výročie Klubu  vojenských výsadkárov   
       SR. 

 Na letisku v Slávnici sa uskutočnil zoskok 19 parašutistov,  pri ktorom bol ustanovený Slovenský rekord. 
Na jeho vytvorení sa podieľal  i náš člen JUDr. A. Filo. Blahoželáme! 

 
 29.8. 2004  sa  uskutočnil  v Slávnici letecký deň  /píšeme o ňom na predošlých stranách/ Zúčastnili  sa na 
ňom naši členovia Hreha, Meheš, Franík, Gajdoš, Pavlis, Tung. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu  nášho 
klubu. 

 V  posledných  mesiacoch sa „roztrhlo vrece„ našich 70 ročných  jubilantov - B. Havel, G. Kiš, J. Vančík, 
D. Gandžala, Doc. Ing. M. Vajgl, L. Cích, V. Součková, M. Georgievský, P. Franík, J.Varga. J. Pipa, M. 
Paganíková a 60. ročných JuDr. J. Čarnogurský, Ing. J. Tuček, Csc., M. Hercegová, J. Vítková, 
V. Hauskrecht, Mgr. V. Schneider, P. Kolárik, I. Tomašovič, Ing. J.  Šipoš, Csc., MuDr.J. Kupecký. 
Osobitne želáme všetko najlepšie Lackovi Vajdovi k jeho 75- ke Všetkým týmto jubilantom želáme veľa 
zdravia a šťastia do  ďalších  rokov  života. 

 
 Obdržali sme milý list od kolegu Václava Kameníka z Kamenice nad Lípou ČR, v ktorom prejavil veľký 

záujem o náš spravodaj Červené barety /kompletné doterajšie vydania / I keď nám to trošku  narobilo 
problémy, snažili sme sa mu vyhovieť a v najbližších dňoch mu ho doručíme. 

 
 Dostali sme však i smutné správy. V  mesiaci september nás náhle opustil náš člen - kolega Viliam  Hrnčár. 

V mesiaci október generálmajor letectva v. v. Ing. Teodor Obuch, o ktorom píšemev v článku   Záhada  
lietadiel  Caproni  -  Vajnorská  tragédia. No najviac nás zarmútila správa, že viac už nepríde medzi nás naša 
členka – kolegyňa Marta Hercegová, ktorá keď mohla nevynechala ani jedno naše mesačné stretnutie. 
Venujme im tichú spomienku !  Nezabudneme! 

 
 Želáme všetkým našim kolegom, priateľom príjemné vianočné sviatky a hlavne všetko najlepšie do roku 

2005. Hlavne dobré zdravie a pohodu pri plnení všetkých našich plánov a želaní. Aby budúci rok bol ešte 
úspešnejší. 

 

 

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