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Červené barety 
 

                              
                                  Spravodaj  
         Klubu vojenských výsadkárov SR                         
               Oblastný výbor Bratislava 

 
 

     Ročník VII.                           Číslo 4.                       31.10.2007 
 

◊ Stretnutie v Žiline ◊ Galéria osobností-17 ◊ Boli sme pri tom ◊ Význam sokolského 
parašutizmu ◊ 60.výr. ošp na Slovensku-4 ◊ 21.september 1972-1 ◊ Slemä ◊ O.Plášil ◊ 21.september 
po 35 rokoch ◊ Slováci v légiach-1 ◊ Zašlé spomienky-1 ◊ Odznaky-2 ◊ Návšteva letiska  ◊ Spomienka 
na Tisovského-2 ◊ Drobné správy ◊ 

 
 
 
     Stretnutie 2007 - Žilina 
 
V dňoch 29.6. – 1.7.2007 sa na sútoku troch riek Kysuca, Váh, Rajčianka, pri príležitosti 60.výročia vzniku výsadkových jednotiek 

ČSR stretli veteráni výsadkového vojska SR a ČR. „Stretnutie 2007“ pod patronátom ministra obrany SR Františka Kašického sa tak 
významne zapísalo, do už 13 ročnej histórie Klubov vojenských výsadkárov. 

 

Takmer trojdňového stretnutia sa zúčastnilo vyše 300 výsadkových veteránov a hostí. 
Medzi hosťami sa popri ministrovi obrany SR objavili aj gen.  Maxim, genmjr. Karol Schwarz, viceprimátor mesta Prostějov a ďalší. 
Nechýbal samozrejme veliteľ 5.pluku špeciálneho určenia pplk. Ľubomír Šebo, na ktorého pôde sa celé stretnutie konalo. 

Program to bol bohatý. Po prezentácii a večeri v posádke, sa účastníci presunuli na ubytovanie v stredoškolskom  internáte. 
Predsedovia klubov vojenských výsadkárov boli prijatí primátorom mesta Žilina p.Ivanom Harmanom. Zástupcovia klubov informovali 
primátora o svojej bohatej činnosti a odovzdali mu spomienkové predmety. Náš predseda KVV Bratislava odovzdal primátorovi čerstvo 
vytlačené číslo spravodaja Červené barety. Primátor na oplátku venoval každému zástupcovi klubu Pamätný diplom mesta Žilina. 

Odovzdávanie repliky vlajky 2.čs.p.b. 

Po zoskoku v Slávnici 
M.Chrenka a M.Feješ 
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Ďalší deň patril slávnostnému nástupu členov Klubov vojenských výsadkárov so svojimi zástavami a vojenských jednotiek armády 
SR na nádvorí posádky. Po slávnostnom zahájení, ktoré vykonal predseda KVV SR plk. v. v. A.Múdry, genmjr. v. v. Karol Schwarz 
príslušník 2.čs. paradesantnej brigády v ZSSR odovzdal do rúk A.Múdreho a čestnej stráže repliku bojovej zástavy tejto brigády, ktorá sa 
počas bojov ku koncu 2.sv. vojny záhadne stratila. V príhovore, účastníkom stretnutia minister obrany SR F.Kašický spomenul 65.výročie 
smrti príslušníkov skupiny ANTHROPOID J.Gabčíka a J.Kubiša, ktorí vykonali atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ako 
i účasť čs.výsadkárov v bojoch za 2.sv. vojny a počas SNP. Neobišiel ani 60.výročie vzniku výsadkových jednotiek a 50.výročie vzniku 
špeciálnych jednotiek. Kladne sa vyslovil o činnosti Klubov vojenských výsadkárov, ako i činnosti 5.pluku špeciálneho určenia v Žiline. 

 
Po svojom príhovore ocenil jednotlivých členov KVV medailou Ministerstva obrany SR. Odmenení boli -prezidenti KVV ČR a SR 

plk. v.v. J.Starý a A.Múdry a ďalší predsedovia a členovia klubov plukovníci v. v. J.Hanák, J.Chromek, Pospíšek, P.Švrlo, pplk. v. v. 
F.Chlup, F.Lacko, M.Milas, kpt. Šebesta a F.Glater. 

Po tomto akte nasledovalo za zvukov vojenskej hudby slávnostné defilé nastúpených jednotiek so svojimi zástavami. Po návrate 
jednotiek do východzieho postavenia, na záver celého aktu slávnostného nástupu zaznela za doprovodu hudby z hrdiel všetkých 
prítomných výsadkárska hymna „Dunia stroje vzduchom“, hymny, ktorú zložil práve pri zrode výsadkových jednotiek ČSR, jeden z jej 
mladých veliteľov por. Mladý. Bolo to veľmi majestátne... ! Po nej sa odobral minister obrany SR F.Kašický k príslušníkom Klubov 
vojenských výsadkárov a veteránov, aby im podal ruku a zablahoželal k ich vystúpeniu a práci v kluboch, čím vyjadril patričnú váhu 
a dôležitosť ich činnosti. 

Po odchode jednotiek z nástupiska, nad nádvorím kasární preleteli vojenské helikoptéry a z nich zoskočili do tohto priestoru 
parašutisti so zástavami. Tým sa skončil slávnostný akt. Doobedňajší program pokračoval rozdelením účastníkov do troch skupín, ktoré 
zhliadli ukážky bojových činností 5.pluku špeciálneho určenia. Jedna skupina si prezrela výcvik výsadkovej jednotky, ďalšia výstroj 
a výzbroj a sieň bojových tradícií. 

V jednej skupine si výcvik prezrel aj pán minister a vyskúšal si 
zlanenie z cvičnej steny. Na všetkých stanovištiach sa bolo na čo dívať 
a mnohým veteránom sa vrátili spomienky na ich život u výsadkového 
vojska. 

Po výbornom obede, ktorý pripravila vojenská kuchyňa 5.pluku, 
nasledovalo divadelné predstavenie „Na skle maľované“. Bol to pre všetkých 
silný zážitok, pri ktorom nešetrili mohutným potleskom. Po divadelnom 
predstavení mnohí neodolali a po krátkej prehliadke Mariánského námestia 
zakotvili na terasách reštauračných zariadení, pri dobrom chladenom pive. 

Opäť sa nasadá do siedmich pristavených autobusov a odchádza sa na 
ubytovací internát, aby sa urýchlene prezliekli do športového, či pracovného 
úboru a presunuli sa do Vrátnej doliny. Vo Vrátnej doline tí zdatnejší, pod 
vedením Petrov Švrlovcov absolvovali výstup do Dolných Jánošíkových dier 
a ostatní si pri chutnom guláši, táborovom ohni a opekaní slaniny a klobás 
zaspomínali na roky strávené u výsadkového vojska. Na všetkých bolo vidieť, že sa opäť po dlhej dobe 
radi stretávajú. I keď mnohých delí jazyk a hranice, tešia sa na každé takéto stretnutie. Program vypĺňala ľudová terchovská muzika, ktorá 
hrala o dušu a mnohých pri ich prostonárodnych piesňach vyzvala k pridaniu sa. Bolo to veľmi zaujímavé a príjemné spestrenie tohto 
večera.. Po ich odchode, v stanoch kde bola večera, sa pri dvoch mikrofónoch vytvorili skupiny výsadkárov veteránov, ktorí sa pustili do 
spevu českých a slovenských pesničiek. Z ich hrdiel sme počuli mohutný spev, ktorý sa ozýval celou dolinou. Proste, bolo to nádherné. Nič 
netrvá večne a tak sa opäť muselo nasadnúť do autobusov a vrátiť sa na internát. 

V nedeľu pokračoval program slávnostným zasadnutím veteránov výsadkového vojska, na ktorom boli ocenení mnohí jednotlivci 
viacerými vyznamenaniami. Z viacerých úst sa ozvalo poďakovanie organizátorom, ako i to, že sa všetci, ktorí dožijú, tešia na ďalšie 
stretnutie. Veríme, že sa nám to splní. 

Nasledoval slávnostný obed, ktorý opäť pripravila kuchyňa 5.pluku a odchod účastníkov „Stretnutia 2007“ do svojich domovov. 
Treba pripomenúť, že všetci účastníci stretnutia dostali farebný program stretnutia, pamätný diplom a účastnícky odznak. 

Čo povedať na záver? Je dobré, že existujú naše kluby, ktoré s veľkou cťou rozvíjajú tradície výsadkového vojska, budovaných po 
celých 60 rokov, objasňujúcich svoju históriu a upevňujú súdržnosť a priateľstvo medzi svojimi členmi. 

  
                                                                                                        Pavel   F r a n í k    KVV Ba 

Pochod veteránov SR Vlajkonosiči KVV SR 

Minister Fr.Kašický po 
zlanení výcvikovej steny
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     Galéria osobností parašutizmu na Slovensku 
     17. pokračovanie  
                
Plk. Nikolaj  Rusňák 
 

Narodil sa 8.5.1924 na Zakarpatskej Ukrajine, zomrel vo februári 2004. Ako vojak Svobodovej armády 
pomáhal oslobodzovať našu vlasť na konci druhej Svetovej vojny. V roku 1948 sa prihlásil ako dobrovoľník 
k výsadkovým jednotkám. Šesťtýždňový výcvikový kurz, vtedy vedený npor. Zdenkom Zikmundom 
a kontrolovaný veliteľom učilišťa škpt. Černotom absolvoval v Stráži pod Ralskom. Po vykonaní celej rady 
základných zoskokov, bol premiestnený do Padákovej školy , ktorá bola zriadená vo výsadkovom učilišti 
a mala za úlohu pripravovať nových dôstojníkov a práporčíkov, ktorí potom odchádzali k výsadkovým 
jednotkám. Stal sa inštruktorom výcviku, spolu s npor. Železníkom, npor. L.Mrázkom, por. Jiříkom, por. 
Tabákom a rtm. Blažejom. Postupne sa stal veliteľom údernej roty, zástupcom veliteľa výsadkového učilišťa 
pre výcvik a školenia, veliteľom 65.výsadkového práporu, zástupcom veliteľa výsadkovej brigády. V roku 
1961 bol ustanovený, ako vedúci starší dôstojník – špecialista pre výsadkovú prípravu na MNO – SBP. Zo 
svojej funkcie dbal na vykonávanie náročnej výsadkovej prípravy u výsadkových jednotiek, upravoval 
predpisy pre výsadkovú prípravu, podával zlepšovacie návrhy a podieľal sa i na budovaní nového armádneho 

športového družstva – PARA, po nešťastí, ktoré reprezentačné družstvo postihlo v Bulharskej ľudovej republike. Bol niekoľkokrát 
i vedúcim armádneho športového družstva. Za úspešne a sústavne plnenie úloh v rôznych funkciách bol 14 krát odmenený, vrátane odmeny 
od ministra národnej obrany.. 

Ako sám hovoril:„Prežil som krásny, možno rýchly, ale plný život“! Vážil si pracovitého človeka a bol preto všeobecne obľúbený. 
K 50. výročiu založenia výsadkových jednotiek v našej armáde, im poprial mnoho nadšených veliteľov a vojakov, ako i mnoho úspechov, 
ktoré vyrastú z každodennej cieľavedomej a mnohokrát vysiľujúcej driny. Napísal im:„Neochvejne kráčajte vpred, až k dosiahnutiu 
majstrovského zvládnutia svojej zbrane“! 

Prevzaté zo Zpravodaja KVV Prostejov č.33 z 5.10.2004. 
                                                                                                      Ladislav Opletal                                                              
                                                                                                      KVV  Prostějov    
      
       Doc. Ing. Štefan Gronský 
 

 Narodil se 12.11.1923 v Likavke pri Ružomberka. Umřel 2.1.1969. 
Byl podzim roku 1950. V Hradčanech se to hemžilo jakýmisi vojáky – nevojáky v batldresech, kalhoty 

ve spinkách, na hlavách červené barety. Právě probíhal kurs neviňátek, která ze všech koutů Československé 
republiky přijela do lesů pod Bezdězem na jakési blíže neurčené školení svazu mládeže. Tak jim to bylo 
řečeno, protože skutečný cíl byl tajný – výsadkářský  výcvik ! 

Nacpali si slamníky, položili je na holé podlahy studených, dávno opuštěných domů ve vsi a na ranním 
rozkazu před bývalou restaurací, rota o třech četách, se dověděli, proč vlastně tu jsou. Během čtyř týdnů mají 
být vycvičeni na instruktory, kteří budou v okresech, kde dosud žádné nejsou, zakladat paraoddíly a cvičit 
brance. Je jich moc potřeba. 

Jestli se někdo ulekl a sbalil ranec, to už si nepamatuju. Seřadili se do dvojstupů a za zpěvu Vstávej, 
Ostravo, sláva pochodovali do „opičího ráje“. 

Dál to probíhalo, jak bylo v tom kraji všeobecně zvykem, absolvovali všechno od boulí, modřin 
a naražených kostí, zrýchlených přesunů a radovánek na ká pětce až po Bezděz a padákovou věž. Místo jakéhosi pohodlného kurzu 
o Fučíkově odznaku dostávala neviňátka do těla. Trpěla však statečně. 

Prvních čtrnáct dnů se tíhle nováčci denodenně míjeli se zkušenými „mazáky“  - současně totiž probíhal kurs instruktorů, aby se 
všude tam, kde již v republice sokolské paraoddíly vycvičili pro armádu první kontigent, výcvik ujednotil. Pak přišel den, kdy instruktři 
dostali na závěr kurzu odměnu, na kterou se každý z nich třásl – seskok padákem. Padáků bylo málo, podle toho i seskoků jako šafránu. 

Cvičili jsme na překážkové dráze, zatímco nad lesy kolem Hradčan vrčela Dakota a trousila za sebou kytky padáků. Moc jsme toho 
neviděli, protože od letiště nás dělil les. Ale z nováčkú jako bych cítila závan nervozity, možná i napětí – tak tohle nás za čtrnáct dnů čeká, 
i my budeme muset skočit z letadla ... ! 

V průběhu dne se motory přestaly ozývat a v podvečer byl hlášen nástup našich tři čet. K nástupu přišel velittel obou kurzů Štefan 
Gronský a tak jsme se to dovědeli. Řěkl to dřív, než se o tom mohly roznést různé děsíci fámy. Padáky dvou instruktorů se zamotaly do 
sebe a už se neotevřely. Jeden zemřel na místě, druhý je s těžkým zraňením v nemocnici. „Výsadkář vždycky podstupuje při seskoku určité 
riziko. Když jste sem jeli, nevěděli jste, do čeho jdete. Jste tu dobrovolně, každý z vás má právo odejít. Zvažte své rozhodnutí. Kdo chce 
odejít, ať vystoupí“. 

Nikdy na tú chvíli nezapomenu. V mé četě byli mladší, nebo fyzický ještě ne příliš zdatní chlapci a děvčata. Stála jsem vedle nich 
a čekala, kdy uslyším – bála jsem se na ta neviňátka ve trojstupu vedle sebe ohlédnout – jak v hradčanském písku zašustí krok, kroky těch, 
co odejdou. Stáli jsme všichni v napětí, chvíle se prodlužovala – a bylo ticho, pořád bylo ticho. Nikdo se ani nehnul. Ani ti moji, ani nikdo 
z ostatních čet. (Musím podotknout, že táto událost přinesla definitivní rozhodnutí provádět seskoky ze šesti  set metrů – taková výška 
mohla těm dvěma poskytnout čas, situaci vyřešit). 

V čem to bylo, že už po dvou týdnech tvrdého výcviku ta teměř stovka mladých lidí přistoupila na všechna rizika? Že přijali 
výsadkářské poslání za své, žde pociťovali sounáležitost pro každou situaci? Jistě, teprve před pěti roky skončila válka a pocit vlastenectví 
hrál tehdy významnou roli. Ale vliv měla i charismatická osobnost velitele civilních výsadkářů organizovaných tehdy v Sokole, Štefana 
Gronského. 
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Jak ho charakterizovat? V jistém smyslu mi ho připomínal učitel Hnízdo ze Sverákovy Obecné školy. Gronský byl vojácky, 
náročný, přímy, spravedlivý, klidný a rozvážny. Nikdy nezvyšoval hlas a nikdy si nevynucoval autoritu. Byl vzorem, aniž o to usiloval. 
A byl tělem i duší  vlastenec a to ta mládež z jeho jednání a vystupování vstřebávala. Jako Hnízdovy děti v Obecné škole. V jedné naprosto 
zásadní věci se však od učitele Hnízda zcela lišil. 

Jeho životopis začíná vyloučením ze všech škol na území tzv. Slovenského štátu. Roznášel po Ružomberku protifašistické letáky 
a v den Hitlerových narozenin v roce 1939 vyvěsil ve městě československou vlajku. Bylo mu 16 let. Dvojí zatčení a krátké uvěznění 
nepomohlo. Zapojil se do ilegální práce, plnil různé sabotážní úkoly, až po jednom nezdařeném  bombovém útoku v roce 1943, byl spolu se 
skupinou revolučních studentů ružomberského gymnázia zatčen. Prošel řadou věznic, podařil se mu útěk. S francozskými partyzány 
bojoval o Strečno, se sovětskými partyzány bojoval na Oravě a v Liptovských horách až do konce války. Za svou činnost byl vyznamenán 
Řádem SNP I. třídy  a Nejvyšší sovět SSSR mu udělil vyznamenání Za vitězství nad Německem. 

V únoru 1946 byl přijat ke studiu na tehdejší Vysoké škole politických a hospodářských věd v Praze. V létě 1947 se však vrátil na 
Slovensko bojovat proti banderovcům. V roce 1948 se stal generálním tajemníkem Ústředního svazu čs.studentstva  a ve Svazu bojovníků 
za svobodu založil vysokoškolský výbor čs. partyzánů (mnozí z nich byli stejně jako Gronský  partyzáni). A právě tito studenti dostali 
nabídku, aby si odsloužili vojnu ve výsadkářskem výcviku, po kterém by pak cvičili brance pro výsadkové vojsko. Po absolvování kurzu 
prvních civilních instruktorů v Hradčanech u Mimoně a po seskocích tehdy ještě jen s jedním padákem byl Štefan Gronský vybrán jako 
organizátor a velitel nově vznikající organizace. Byla to šťastná volba. Pod jeho vedením byla během necelých tří let ve všech větších 
městech celého Československa vybudována střediska výcviku branců a armáda dostávala živou krev, už připravené parašutisty. 

V roce 1951, kdy byl civilní parašutizmus přeorganizován ze Sokola (kde byl Gronský zároveň šéfredaktorem Sokolského 
vzdělávaní a členem lektorského sboru vydavatelství Sokola) do Dobrovolného svazu lidového letectví, končí Štefan Gronský svou práci 
v parašutizmu a vrací se definitívně na Slovensko. 

Nelze byť jen vymenovat všechny jeho činnosti v dalších letech, která prožil v Košicích. Vede katedru politické ekonomie Vysoké 
školy tecnické, je členem vědecké rady hutnické fakulty, mistopředsedou krajské odbočky Socialistické akadémie, pracuje v plánovací 
komisi Východoslovenského KNV, píše do novin, pracuje s pionýry, přednáší v celém kraji, beseduje v domovech důchodců – vedle toho 
vychovává spolu s manželkou Janou (měli jednu z prvních parašutistických svateb), která rovněž přednáší na vysoké škole, čtyři děti. 

Život docenta Ing. Štefana Gronského by naplnil několik životů, jeho srdce jako kdyby několik životů prožilo. A tak se stalo, že 
když se jeho syn Ivan na běžkách ohlédl, kde za ním při zjezdu z kopce zůstal táta, Štefanovo srdce již netlouklo. Bylo mu 45 let.   

                                                                                
           Daga  Minkewitzová 
                                                                                    KVV Praha        
      Pplk. Ján Hricko 
 

Narodil sa 21.4. 1922 v Malom Lipníku, okr. Stará Ľubovňa. Zomrel 12.9.2003 v Lučenci. Absolvoval 3 
ročníky Strednej školy a Všeobecnú vzdelávaciu školu s maturitou v Prešove. 

Po skončení školy pracoval u otca na jeho hospodárstve, až do nástupu na vojenskú základnú službu dňa 
1.10.1942 u 4.pešieho pluku v Dolnom Kubíne. 26. júna 1943 bol odvelený na východný front  v priestore 
Geničeska v ZSSR. Dlho tam proti Červenej armáde nebojoval, lebo už 30.9.1943 prešiel na jej stranu 
v priestore Nová Askánia. Odtiaľ bol zaradený do zajateckého tábora v Usmani. Tam sa v decembri 1943 hlásil  
k 2.paradesantnej brigáde, ktorá sa tvorila v Jefremove. Vykonal základný výsadkový výcvik ukončený tromi 
zoskokmi padákom z balóna a štyrmi z lietadla. Po ňom bol zaradený do druhého výsadkového práporu, kde bol 
veliteľom Emil Čaplovič. Absolvoval tiež kurz pre veliteľov čiat. Po skončení špeciálneho výcviku bol 
odoslaný na  front do priestoru Krosno, Dukla. V týchto bojoch bol ranený a prevezený  k liečbe v Suchumi pri 
Čiernom mori. 

Po vyliečení bol 14.9.1944 bol vysadený na letisku Tri Duby, na pomoc SNP. Zúčastnil sa bojov v okolí 
Banskej Bystrice, Starých Hôr, Ďumbiera a Liptovského Mikuláša. Po oslobodení bol veliteľom čaty u 25.pešieho pluku. V roku 1947 
robila Československá armáda nábor k zakladajúcemu výsadkovému vojsku. Úspešne prešiel výberom a bol zaradený ako veliteľ čaty – 
výkonný rotmajster a inštruktor pre vzdušný výcvik vo výsadkovom učilišti v Stráži pod Ralskom. V tejto funkcii zotrval do konca roku 
1950. Po absolvovaní Pechotnej vojenskej akadémie sa stal veliteľom oboru praktických zoskokov vo výsadkovom učilišti. Nakoniec bol 
náčelníkom výsadkovej služby u 173.delostreleckého výsadkového  učilišťa. V období služby u výsadkového vojska naskákal celkom 150 
zoskokov padákom, z nich bolo 30 nočných. 

V roku 1955 službu u výsadkového vojska ukončil a prešiel pracovať na Okresnú vojenskú správu v Kapušanoch, neskôr do 
Sabinova, Fiľakova, aby nakoniec zakotvil na OVS Lučenec. Odtiaľ 31.10.1977 odišiel do dôchodku v hodnosti majora. Do hodnosti 
podplukovníka bol povýšený v roku 1953. I na dôchodku bol činný v Slovenskom zväze záhradkárov (vo výbore základnej i okresnej 
organizácie) a vo Zväze protifašistických bojovníkov. Jeho uniformu zdobili vyznamenania: Za zranenie na Dukle, Za odvahu II. stupňa, 
Za zásluhy o výsadkové vojsko, Za službu vlasti. 

A aký bol vlastne rotný Hricko u výsadkového vojska? Rád na to spomínam. Keď som v rokoch 1949-1950 zažil na vlastnej koži 
jeho výchovnú metódu. Pri výcviku na technických zariadeniach, v predzoskokovej príprave, ale i v lietadle nosil so sebou meter dlhú 
lieskovú palicu, ktorá mu slúžila ako „politická výchova“ – ako tejto palici hovorieval. Najčastejšie ju pociťovali tí nováčikovia, ktorým sa 
veľmi nechcelo, alebo mali strach zoskočiť z väčšej výšky. Vybral sa za takýmto váhavcom, a keď tento zbadal v jeho ruke „politickú 
výchovu“ radšej rýchlo skočil. Často ju nosieval aj na zoskoky z lietadla, keď robil výsadkového sprievodcu. Stál pri dverách a ak sa 
niekomu nechcelo von, tak ....  Pri hromadných výsadkách bolo dôležité, aby dvadsiatka skákajúcich vyskočila z lietadla čo najrýchlejšie. 
Teda 20 ľudí malo vyskočiť za 15 – 16 sekúnd . Taká bola norma. Robilo sa to tak,  že na povel „pripraviť“  prvý čo stál vo dverách, sa do 
dverí vzoprel a čakal na povel „vpred“! Ostatní, čo za ním stáli, boli už na neho natlačení tak, aby medzi nimi nebola žiadna medzera. To 
bolo aj preto, že ak nebude limit dodržaný, dostanú od Hricka palicou. Na povel „vpred“ prvý vo dverách stačil len vykročiť a ostatných 20 
mužov sa vyvalilo ihneď za ním z lietadla von. 

Ale rotný Hricko bol inak skromný a ohromný človek. Bol to skúsený frontový prieskumník, ktorý toho veľa zažil a skúsil. S týmito 
skúsenosťami sa s nami často vo svojich vyprávaniach delil. Nezaprel jeho veselú východniarsku povahu. V dobe výcvikových prestávok, 
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pri pofajčievaní cigariet nás vždy k nemu priťahovalo. Do kruhu sme ho obkolesili a počúvali jeho skúsenosti i rady, ktoré nám do tvrdého 
života poskytoval. A ak toho od nás vyžadoval veľa – vedel prečo. On ten boj , mal už v 2.paradesantnej brigáde a 2.svet. vojne za sebou. 

            
                                                                                                                Emil Tencer 
                             KVV BB 
      
 
      Plk. v. v. Pavel  Bock 
 

Narodil sa 17.11.1920 v Žiline, zomrel 24.5.2006 vo Warringtone – Veľká Británia. Po maturite 
pracoval v Komárne. Na začiatku nemeckej okupácie odišiel v marci 1939 ako 18 ročný cez Poľsko do 
Francúzska, kde ako Jozef Gabčík a mnohí ďalší Slováci nastúpil do služieb v cudzineckých légiách. Bojoval 
tiež v Alžírsku. 

Po vyhlásení vojny Francúzsku Nemeckom bol odoslaný do Anglie, kde vstúpil do Českoslovednskej 
armády, ktorá sa tu formovala. V roku 1940 bojoval na fronte východne od Paríža a po nútenom ústupe 
francúzských jednotiek na juh krajiny do Angouleme sa cez Stredozemné more preplavil spolu s ďalšími 
Čechmi a Slovákmi do anglického Liverpolu. Po založení Čs.armádnej jednotky v Cholmondeley Park sa 
prihlásil do špeciálneho parašutistického výcviku v rámci Special Operation Executive (SOE), ktoré priamo 
riadila britská tajná spravodajská služba MI6. Výsadkový výcvik úspešne absolvoval spolu s hrdinom 
hajdrichiády  J.Gabčíkom. Jeho inštruktorom vo  výcviku v SOE bol, ešte dnes žijúci v Bratislave, genmjr. 
Anton Petrák. 

Po otvorení 2.frontu, ako príslušník čs.jednotiek bojoval o Dunkerk a s našimi jednotkami sa vrátil späť do Československa. Po 
skončení 2.svetovej vojny sa pre rozbiehajúce čistky v bývalej vlasti vrátil s manželkou Dorothy do Veľkej Británie, kde až do svojej smrti 
žil vo Warringtone pri Manchestri. 

Na svoju vlasť nikdy nezabudol a pri každej možnej príležitosti sa do nej vracal. Na Slovensku bol napr. v r.2003 so skupinou 
britskej organizácie výsadkárskych veteránov (The Parachute Regional Assocation), ako i v roku 2004. Obidva roky bol so svojimi 
priateľmi tiež hosťom Klubu vojenských výsadkárov Bratislava. 

Pavel Bock bol veľmi aktívnym členom združenia Čs.obce legionárskej v zahraničí, jej odbočky Jednota v Cholmondeley, ako 
i členom britských výsadkárskych veteránskych organizácií. Po celú dobu aktívne reprezentoval Slovenskú republiku a hrdo sa hlásil 
k odkazom gen. Milana Rastislava Štefánika. V septembri 1996 ho minister obrany SR povýšil do hodnosti majora. V tom istom roku sa 
stal členom 5.pluku špeciálneho určenia Jozef Gabčíka v Žiline. Za zásluhy v priebehu v 2.svetovej vojne bol vyznamenaný vojnovým 
krížom a Medailou za statočnosť. Dňa 29.augusta 2004 ho minister obrany SR na znak uznania jeho celoživotných profesionálnych 
schopností a ľudských kvalít povýšil do hodnosti plukovníka. 

Plukovník v.v. Pavel Bock bol posledným žijúcim slovenským príslušníkom skupín špeciálneho určenia SOE na území Veľkej 
Británie. Bol hrdý na svoj slovenský pôvod . Pri návšteve v roku 2003 povedal: „Žijem síce v Anglicku, ale Slovensko považujem za svoju 
domovinu. Nikdy nezapredám svoj slovenský pôvod, na ktorý som hrdý“. Najťažšie chvíle však prežil po skončení  2.svetovej vojny, kedy 
bol prepustený zo služieb  čs.armády, pretože bol príslušníkom zahraničného odboja na, „nesprávnej“ západnej strane.  

                                                                                                                 Pavel  Franík 
                                                                                                                      KVV Ba 
 
 
Boli sme pri tom 
 
Už v uplynulom roku v dňoch 9.-11.6.2005 som sa po prvýkrát zúčastnil IX.stretnutia veteránov výsadkového vojska 71.práporu v 

Starých Splavoch, vedený túžbou, stretnúť sa teraz už s legendárnym veteránom výsadkového vojska a aj veliteľom, ktorý sa podieľal 
významným spôsobom na jeho vzniku, plk. v.v. Františkom Mansfeldom, čo sa mi aj podarilo. Chcel som vidieť aj pôvodné kasárne, do 
ktorých som 1.11.1951 v Zákupoch narukoval. 

Účasť na tomto stretnutí, jeho organizácia, ubytovanie, 
nadviazanie nevšedných priateľských vzťahov s veliteľom práporu, 
neskôr brigády a organizátormi tohto podujatia ma viedli k prehláseniu, 
že ak dožijem, opätovne s manželkou prídem, ak sa bude organizovať aj 
X.stretnutie. (Priebeh IX. Stretnutia už opísal kolega Sigmund v 4.čísle 
Červených baretov z 3.8.2006). Jediným mojím sklamaním z tohto 
stretnutia boli kasárne. Z krásneho zámku zostali neudržované a 
schátrané trakty budovy, takže som ani z auta nevystúpil. 

X. stretnutie nemohlo sklamať. Stretli sme sa v dňoch 1.-
3.6.2007 v hojnom počte a opätovne hlavne organizátori pani Eva 
Plesarová, jej manžel Mirek, veterán výsadkárov plk v.v. František 
Mansfeld, ako aj Klub výsadkových veteránov z Liberca, ktorí sa 
postarali o bezchybny  priebeh stretnutia. Treba však zdôrazniť, že 
tentokrát nešlo len o priateľské stretnutie. Uskutočnilo sa slávnostné 
podujatie osláv 60.Výročia vzniku výsadkového vojska a 
71.Výsadkového práporu v Zákupoch, v roku 1947 - 1953. Dvaja veteráni: František Mansfeld a Jozef Zrnek 
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K samotnému priebehu osláv: V sobotu 2.6.2007 aj tento krát Mirek Plesar slávnostne privítal všetkých zúčastnených vtipom jemu 
vlastným. Pani Plesarová nás oboznámila s prijatými listani a pozdravmi tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli stretnutia zúčastniť, 
popriali však úspech stretnutiu a treba povedať, že niektoré listy boli veľmi dojemné. Bol prečítaný aj list kolegu  Petra Švrlu. Minutou 

ticha bola vzdaná úcta a česť aj tým, ktorí nás už navždy 
opustili. 

Prihovoril sa nám aj plk. v.v. František Mansfeld, 
ktorý nateraz zostáva ústrednou  žijúcou postavou 
veteránov výsadkového vojska. Vo svojom prejave uviedol 
krátku výstižnu históriu výsadkového vojska a osobných 
vzťahov s ostatnými jeho zakladateľmi a 71.výsadkového 
práporu v rokoch 1947 - 1953. Nemohol nespomenúť 
takých významných zakladateľov výsadkového vojska ako 
bol gen. Paleček,  kpt. Černota, mjr. Krzák a súčasti, ktoré 
elitný útvar tvorili. Nasledovali rôzne pozdravy od iných 
klubov, odovzdávanie darčekov a vyznamenaní a svojim 
vystúpením, možno povedať baladou výsadkára, ako vlani 
tak aj teraz, veľmi vtipne a veselo nás pobavil kolega 
Hledík. 

Bola zaspievaná hymna výsadkárov  “Duní stroje 
vzduchem” a organizačná príprava na odhalenie pamätnej 
tabule na budove Obecného domu v Zákupoch. Vďaka 
Klubu veteránov z Liberca bol zabezpečený autobus a aj 
mikrobus , ktorým vo väčšom počte prišlí kolegovia zo 

Zlína a tiež sa použili osobné motorové vozidla niektorých úcastníkov, takže sme sa mohli presunúť zo Starých splavov do Zákup a 
zúčastniť sa odhalenia tejto pamätnej tabule. Samotný akt prebiehal tak, že sme nastúpili do čtvorradu, zaznela slovenská hymna, potom 
česká hymna, a ako sme boli nastúpení, opätovne sme spievali našu hymnu výsadkárov. Nasledovalo prečítanie Rozkazu č.1 MNO Hl. 
štábu veliteľstva pechoty VJ plk. Palečka a Denný rozkaz č.1 z 1.10.1947, ktorým bol zriadený 71.výsadkový prápor čsl. parašutistov. 

Že nešlo o bezvýznamnú udalosť, potvrdzuje to účasť na tomto akte, ako aj prítomnosť novo povýšeného gen. Ondreja Pálenika, 
predpokladám že veliteľa výsadkárov v Čechách, zástupcu KVV, starostku mesta Zákupy, zástupcovia Klubu veteránov výsadkového 
vojska z Liberca, pod patronátom ktorých toto slávnostné podujatie bolo organizované. Po skončení krátkych prejavov a prečítaní 
spomenutých rozkazov, gen. Pálenik a plk. v.v. Mansfeld odhalili pamätnú tabuľu. 

Záverom to najlepšie: Z libereckého letiska odštartovalo lietadlo s 3 výsadkármi, ktorí približne s výšky 1250 m zoskočili presne na 
miesto, kde sme na námestí boli nastúpení a ktoré sme im uvoľnili po skončení tohto slávnostného aktu. 

Vďaka Vám, manželia Plesaroví, vďaka Ti František Mansfeld za tradíciu, ktorú ste založili, ak berieme do úvahy, že prvé 
stretnutie si organizoval vo svojom byte, ale aj Vám kolegovia z Klubu výsadkárov z Liberca, že ste sa nemalou mierou pričinili o akt 
odhalenia pamätnej tabule. 

Želajme si zdravie, aby sme sa o rok znova stretli. 
                                                                                                                                   
                                                                                                                Jozef  Z r n e k   
                                                                                                                      KVV Ba 
 
    Význam  sokolského  parašutizmu  pre armádu 
 
K vzniku sokolského parašutizmu v ČSR dala podnet armáda. Konkrétne výsadkové vojsko v osobe jeho veliteľa gen.Palečka. 

Výsadkové vojsko vo svojich začiatkoch svojich príslušníkov nezískavalo bežným odvodom brancov, ale náborom v priebehu roka u iných 
útvarov. S útvarom, kde bol plánovaný nábor sa urobilo bojové cvičenie. Po jeho skončení a zhodnotení sa potom hlásili k nemu 
záujemcovia. Nábor sa robil aj bez cvičení, kedy niekoľkí výsadkári navštevovali rôzne útvary. Prihlásení dobrovoľníci boli potom 
obyčajne v jarných mesiacoch prevelení k výsadkovému vojsku. 

Pokiaľ bolo výsadkové vojsko ešte v začiatkoch, tento spôsob získavania príslušníkov k nemu vyhovoval.  No po dvoch rokoch, 
keď už išlo o zvýšenie počtov výsadkového vojska, tento spôsob náboru nebol dostatočný. Preto gen.Paleček hľadal spôsob, ako problém 
vyriešiť a zabezpečiť sústavný a pravidelný príliv dobrovoľníkov pre službu vo výsadkovom vojsku. Bolo to obdobie, keď civilný 
parašutizmus v roku 1948 bol ešte len v plienkach a začínal ho v Čechách rozvíjať Zväz brannosti za pomoci inštruktorov, ktorí boli 
vycvičení v kurze u výsadkového vojska. Aeroklub republiky Československej so sídlom v Prahe v tom období nemal záujem o včlenenie 
parašutistov do aeroklubov. Zatiaľ čo na Slovensku už boli parašutisti od r.1947 v Slovenskom národnom aeroklube, nemali však svoje 
zastúpenie v ARČS. Túto nejednotnosť a roztrieštenosť civilného parašutizmu sa pokúsil teda gen.Paleček riešiť tým, že požiadal JTO 
Sokol v Prahe o začlenenie parašutistov k ním, v rámci branného oddielu. (O Palečkovi bolo známe, že bol bývalým členom Sokola a jeho 
stálym sympatizantom). Po ich súhlase sa potom koncom roka 1949 uskutočnil v Prahe zlučovací zjazd parašutistov zo Zväzu brannosti 
a SNA do JTO Sokol. Aj keď príslušníci aeroklubu zo Slovenska s týmto nesúhlasili , bola to direktíva zhora. 

Branný oddiel JTO Sokol mal za úlohu, už v civile pripravovať brancov pre výsadkové vojsko, počnúc rokom 1950. Ich príprava 
bola zverená dobrovoľným inštruktorom aktivistom, ktorí prichádzali ako záložníci od výsadkového vojska, i bývalým výsadkárom, 
účastníkom 2.sv.vojny. Všetci prešli preškolením na požadovanú kvalifikáciu, pre potreby výsadkového vojska a vtedajšie padáky VJ-1. 
Prvé kurzy u výsadkového vojska viedli  v r. 1948 poručíci Z.Sigmund a J.Hladký. V roku 1950 tieto kurzy už viedli účastníci kurzov 
u výsadkového vojska ako napr. Štefan Gronský, V.Hlôška, V.Rybínová a ďalší. 

V tomto období výsadkové vojsko používalo padáky VJ-1 a VJ-2 a lietadlá DC-3. Pozemná a teoretická príprava sa vždy 
zameriavala na podmienky tých padákov, na ktorých sa skákalo. Vtedajší padák vyžadoval značne zložitú a tvrdú pozemnú prípravu, 

71.výsadkový prapor v Zákupoch 
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predovšetkým za účelom bezpečného pristátia. Pristávacia rýchlosť sa pohybovala nad 5m/sek a zvyšovala sa pôsobením vetra počas 
zoskokov. Padák mal tiež značnú osciláciu. Preto museli mať parašutisti zabandážované nohy od prstov až po členky. Tento dopad, jeho 
tvrdosť, sa dala na zemi znázorniť dopadom z mostíka vysokého 2m. Aj v pozemnej príprave sa najviac času venovalo týmto dopadom. 
Dopady mali za účel, pri dotyku so zemou zachytiť náraz a preniesť ho na celé telo vo forme kotúľa. Tým sa pribrzdila škodlivosť tohto 
dopadu. Dopady sa nacvičovali najprv z mostíkov od pol do dvoch metrov vysokých. Potom sa z nich prechádzalo k nácvikom kotúľov 
doprava, doľava a dozadu. To bol nácvik dopadov a kotúľov za bezvetria. Aby sa pristátie priblížilo k dopadom za vetra, robili sa kotúle 
z nábehových lavičiek z rôznych výšok za behu. Na ďalšie zdokonaľovanie slúžili ešte aj sklzavky. Po sklznutí z nich bolo potrebné urobiť 
kotúľ. 

Zoskok padákom z lietadla na zemi sa dal najlepšie priblížiť zoskokom z padákovej veže, ktorá bola vysoká 40m. Výskok z dverí 
bol podobný ako z lietadla. Skákajúci po oblečení sa do padákovej vesty na povely „pripraviť“ a „vpred“ vyskočil z veže. Po výskoku 
vykonával všetky povinné úkony, ako pri výskoku z lietadla. Odrátať 3 sekundy a kontrolovať otváranie padáka a v prípade potreby otvárať 

záložný padák. Po pristátí pod vežou, urobil kotúľ. Pre činnosť na otvorenom padáku slúžilo 
závesné zariadenie. Boli to oceľové kruhy zavesené vyššie nad zemou, na ktorých boli 
pripevnené padákové šnúry zakončené padákovou vestou, do ktorej sa výsadkár obliekol. Tu 
sa nacvičovali všetky spôsoby riadenia padáka, aj keď na tomto type boli veľmi obmedzené. 
Nacvičovali sa aj prekruty, potrebné pri pristátí, ak parašutista nepristával tvárou po vetre. 
Sklzmi sa dali robiť len malé úpravy pri zostupe. Hlbokým sklzom sa skracovala dráha 
zanášania na padáku. Nacvičovali sa tiež pristátia do lesa, do vody a na prekážky. 

Čo sa týka balenia padákov, v tom období si ich výsadkári nebalili. Na tento účel 
slúžili baliarne padákov, kde ich balili profesionálni baliči. Po zoskokoch padáky 
kontrolovali, starali sa o ich sušenie. Skákajúci boli oboznamovaní len z ich materiálnou 
časťou a ukážkou otvárania a balenia padáka. Zoskoky sa robili len na nútené otváranie a to 
z výšky 300m. To z dôvodu, aby výsadkár vysadený do tyla nepriateľa, bol čo najskôr na 
zemi, mohol sa zaradiť k svojej jednotke a vzdialiť sa z miesta zoskoku. Zoskok padákom 
teda nebol hlavnou činnosťou, ale len dopravným prostriedkom na miesto určenia v boji. Na 
prvé miesto bola kladená telesná príprava, zdatnosť za účelom prekonávania rôznych 
nepredvídaných prekážok. Pre boj slúžila špeciálna taktická príprava, ktorá bola typická pre 
výsadkové vojsko. Výsadkár musel byť pripravený na všetko, čo sa mohlo udiať v boji. 
Bojuje za sťažených podmienok v tyle nepriateľa a obyčajne proti presile. To všetko 
vyžadovalo intenzívny výcvik počas dvojročného obdobia základnej služby a to bez 
akéhokoľvek oddychu. 

Niektoré časti z tohto výcviku boli i pre brancov v Sokole. Celá organizácia, ako aj výcvik, boli prispôsobené činnosti v armáde. Za 
veliteľa sokolských parašutistov v ČSR so sídlom v Prahe bol vymenovaný Štefan Gronský a jeho zástupcom Vladimír Hlôška, ktorý bol 
zároveň veliteľom pre Slovensko, so sídlom v Bratislave. Do týchto ústredí boli prijatí 4 – 5 zamestnanci na riadenie 
jednotlivých činností, ako napr. výcvik, výstavba, technické zabezpečenie, kádrové a pod. Mnohí túto funkciu 
vykonávali zo začiatku aj ako aktivisti. Krajskí velitelia mali podriadených veliteľov čiat a družstiev, ktoré tvorili 
tiež aktivisti. Všetci títo funkcionári nosili na uniformách hodnostné označenie. Ústrední velitelia mali 3, ich 
zástupcovia 2, krajskí 1 hviezdičku (na červenom podklade). Tieto označenia sa nosili nad lakťom ľavého rukáva. 
Funkcionári stredísk mali hodnostné označenie vo forme 1cm širokej a 5cm dlhej pásky. Tieto boli farebne odlíšené 
pre jednotlivé funkcie. Okrem toho mali všetci nad tým plátený padáčik, ako označenie príslušnosti k parašutizmu. 
Tento padáčik dostával každý už po prvom zoskoku. Na tieto funkcie boli väčšinou dosadzovaní záložníci od 
výsadkového vojska, ako aj príslušníci odboja z 2.sv.vojny, ktorí slúžili u výsadkového vojska. 

 Sokolskí parašutisti si svoju činnosť nemuseli financovať, ako tomu bolo napr. v SNA. Bola dotovaná ako 
pomoc armáde. Na výcvik boli poskytnuté anglické uniformy výsadkárov z 2.sv. vojny tzv. batteldresy a červené 
barety, na ktorých bol odznak JTO Sokol. Obuv bola francúzka s oceľovou špicou a spinky. Ako výcvikové 
zariadenia boli postupne na kraje expedované prekážkové dráhy a syntetické aparáty. Prekážková dráha mala 14 
prekážok, rozložených do dĺžky 350m. Syntetický aparát sa skladal z mostíka, nábehovej lavičky, skĺzavky, 
závesného zariadenia, trenažéru a makety dverí lietadla. To zariadenie však bolo nutné postaviť brigádnický, pod 
dozorom pracovníka ústredia. Výcvik na týchto zariadeniach sa vykonával v letných mesiacoch, obyčajne 2 x do 
týždňa. Každé cvičenie začínalo nástupom a rozcvičkou. Nasledovala prekážková dráha a nácvik dopadov a kotúľov. 
Na syntetickom aparáte K-6 (podobal sa trenažéru), sa trénoval výskok z lietadla a po ňom všetky potrebné úkony na 
padáku, až po pristátie na zem. Miesto prekážkovej dráhy sa obyčajne vykonával beh v teréne, na 1 – 2 km. 
Teoretické vedomosti získané čítaním s mapy a teória diverzie sa overovali cvičeniami podľa špeciálnych máp 
v teréne. Postupne, vo dne i v noci. Neskôr, sa pre tento účel vykonávali bojové cvičenia. Nočné museli byť vopred 
nahlásené miestnej bezpečnosti. V zimných mesiacoch sa robil výcvik v telocvičniach, alebo na učebniach. 
V zimných mesiacoch sa robil tiež výcvik na lyžiach. Preto bol hneď začiatkom roka 1951 zorganizovaný kurz pre 
inštruktorov vo Vysokých Tatrách (60 účastníkov z celého Slovenska). Ubytovanie bolo v Sliezskom dome a terén 
sa využíval pod Gerlachovským štítom. V kurze sa nacvičovalo okrem lyžovania aj bivakovanie v noci pod snehom, 
záchrana lyžiara v prípade nehody a bojové cvičenie na lyžiach v noci. Kurz viedli výborní lyžiari Bruk, Šoltés 
a Hlôška. Celý výcvik brancov prebiehal podľa vojenských požiadaviek a trval pol roka. Bolo nutné odcvičiť až 120 
hodín. Neskôr sa táto norma znížila na 60 – 40 hodín. V teoretickej časti boli cvičenci oboznamovaní s teóriou 
zoskoku padákom, jeho riadením, s materiálnou časťou padáka, hygienou a chovaním sa na letisku počas zoskokov, 
dejinami parašutizmu v ZSSR. V dobrovoľnej časti sa cvičenci venovali získaniu Tyršovho odznaku, ktorý bol 
určitým symbolom telesnej zdatnosti. Tiež sa propagovalo získanie Fučíkovho odznaku, ako výsledok dobrovoľného 
čítania beletrie. Po skončení výcviku, prebehli záverečné skúšky zo všetkých predmetov pred skúšobnou komisiou. 
Obyčajne sa každému po skončení výcviku ušiel do roka jeden zoskok padákom. Zoskoky sa vykonávali z lietadiel 
DC-3, z výšky 600 m. Padáky sa balili v baliarňach a na miesta zoskoku boli dovážané autami, alebo lietadlom. 
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Takto výcvik prebiehal 2 roky v organizácii JTO Sokol a 1 rok v následnej organizácii DOSLET. Až v roku 1953 boli parašutisti 
definitívne presunutí do aeroklubov Zväzu pre spoluprácu s armádou, kde im boli poskytnuté podmienky pre všestranné  branné i športové 
vyžitie. 

Dôležitou úlohou plnenia podmienok pre armádu okrem výcviku, bolo rozširovanie členskej základne v každom kraji. Orientácia 
pri náboroch bola smerovaná na veľké podniky a školy. Táto úloha patrila hlavne veliteľovi kraja, ktorý vždy vytypoval, kde sa nábor na 
vytvorenie strediska bude robiť. V tom období nebolo dostatok propagačných materiálov a tak sa tvorili propagačné skupiny, ktoré v sálach 
podnikov a škôl vykonávali ukážky z výcviku (napr.: prechody na lanách, sklzy, otváranie zabaleného padáka, jeho balenie, sebaobrana, 
ako i ďalšie ukážky z parašutistického života). Po takýchto stretnutiach sa do výcviku prihlásilo značné množstvo záujemcov. No 
v priebehu náročného výcviku mnohí svoj záujem prehodnotili a vzdali sa. Niekedy sa podarilo uskutočniť aj propagačný zoskok, alebo sa 
propagácia robila na leteckých dňoch. 

V roku 1951 sa uskutočnil na Vajnorskom letisku v Bratislave odborný kurz pre krajských veliteľov z celej ČSR. Viedol ho Vlado 
Hlôška. Frekventanti získali oprávnenie na funkciu veliteľa kraja, ako aj na výsadkového sprievodcu z dopravných lietadiel. Nácvik sa 
robil na lietadle DC – 3 a vysadzovali sa figuríny na padákoch VJ – 1. Kurzy pre veliteľov stredísk si potom organizovalo každé ústredie 
samostatne. 

Sokolský parašutizmus v rokoch 1950 – 1951 mal svoje kladné i záporné stránky 
Kladné :  -začal sa rozvíjať masový rozvoj parašutizmu 
-armáda mala odkiaľ čerpať dostatok dobrovoľníkov pre výsadkové vojsko 
-cvičenci boli počas výcviku všestranne zabezpečení po stránke materiálnej – bez finančnej náhrady 
-v tom období ešte nebol dostatok záujmových organizácií a teda mládež mohla sa venovať parašutizmu. 
Záporné :  -každý záujemca, ktorý chcel byť parašutistom musel mať kádrovú previerku 
-bol svojim spôsobom pozastavený športový výcvik, ktorý sa začal v roku 1947 v SNA, parašutizmus, tým ako športové odvetvie 

v ČSR stagnovalo za svetom aspoň o 3 roky 
-celá agenda pri výcviku v TJO Sokol bola považovaná ako „Tajná„ 
Keďže sokolský parašutizmus bol v telovýchovnej jednote cudzím telesom, nemal vzájomnú previazanosť s ostatnými leteckými 

športmi, nemal v ňom ani dlhú trvácnosť.    
                                                                                         
                                                                                             Emil  Tencer 

KVV Banská Bystrica 
 
60. výročie organizovaného športového parašutizmu na Slovensku 
      4. pokračovanie 
 
      Zväz  pre spoluprácu s armádou bol založený koncom roku 1952 ako branná organizácia. Pre parašutistov to bola už tretia 

organizačná zmena za posledné 3 roky. Organizačné zmeny, ktoré boli započaté v roku 1952 v Doslete, pokračovali ďalej aj vo Zväzarme 
a mali značný vplyv na úroveň športového parašutizmu u nás. V roku 1953 koncom marca a začiatkom apríla sa uskutočnilo v Kralupoch 
14 denné sústredenie na zdokonalenie v technike voľných pádov, s predlžovaním výdrže až do 20 sekúnd. Robil sa aj výcvik pristátia do 
vody s opustením vesty a používanie časovača PAS. Veliteľom kurzu bol L.Ozábal a viedol ho Vlado Hlôška. Zúčastnili sa ho všetci 
krajskí náčelníci para. Po jeho ukončení získali oprávnenie na samostatné organizovanie športového výcviku v krajoch. V krajoch sa tak 
dostali do výcviku aspoň traja parašutisti, ktorí mali ešte v tom roku získané skúsenosti si overiť v Ostrave na II. Majstrovstvách ČSR. Táto 
súťaž prebiehala v dňoch 21.- 30. augusta  1953. Bola to súťaž 22 trojčlenných hliadok mužov a 15 hliadok žien. V súťaži hliadok mužov 

i žien sa parašutisti zo Slovenska neumiestnili 
na popredných miestach. Lepšie to bolo 
v jednotlivcoch. U mužov s okamžitým 
otváraním padáka a pristátím na cieľ zvíťazil 
A. Chovanec z Prešova, keď dosiahol výkon 
8,9 m. Zoskok z výšky 1000 m s výdržou do 5 
sec. zvíťazil  V. Hlôška výkonom 12,2 m, 
tretie miesto získal I. Nemček. U žien v týchto 
disciplínach  zvíťazila J. Hříbková z Prahy. 
V disciplíne v zoskoku z výšky 1500 m, 
s výdržou do 5 sec. zvíťazil Z. Kaplán 
z Hradca Králové výkonom 7,5 m. Druhé 
miesto obsadil  Š. Pisko a tretie J. Rydzik. Zo 
žien v tejto disciplíne zvíťazila V. Rybínová 
z Prahy. Absolútnym  Majstrom ČSR sa stal  

Š. Pisko, druhý skončil J. Rydzik a tretí I. Nemček. Na tieto Majstrovstvá nadväzovala prvá medzinárodná súťaž parašutistov. Stretli sa 
v nej družstvá Bulharska, Československa a Sovietskeho zväzu. V družstve ČSR boli Hlôška, Kriváň, Pisko, Hotěk, Jehlička a Kaplán. 
Súťažilo sa v tých istých disciplínach ako na M-ČSR. V disciplíne zo 600 m zvíťazil Fedčišin výkonom 1,7 m, z našich bol J. Kriváň na 4. 
mieste výkonom 15,44 m. V disciplíne z 1000 m zvíťazil Bulhar Parapunov výkonom 4,73 a 6,33 m. Na piatom mieste skončil Š. Pisko. 
V disciplíne z 1500 m zvíťazil Ščerbinin výkonom 8,25 a 8,59 m, z našich bol Pisko na treťom mieste. V celkovom hodnotení zvíťazil I. 
Fedčišin, Š. Pisko bol na piatom mieste, Z. Kaplán na 9. a J. Kriváň na 12. mieste. Na záver sa uskutočnil hromadný zoskok príslušníkov 
výsadkového vojska. V tomto roku V. Hlôška vytvoril čs. rekord voľným pádom, keď skákal z výšky 3.905 m a padák otváral v 800 m. 
Rok 1953 bol nástupom športového parašutizmu v ČSR. Vo výcviku na Slovensku bolo 925 parašutistov, z ktorých sa 25 venovalo už 
športovému výcviku a uskutočnili 2700 zoskokov. Začal sa používať padák PD-47, ako i lietadlá Fairchild a Nordsman. 

      Nadviazaná spolupráca so sovietskymi parašutistami pokračovala na mesačnom kurze v apríli 1954 v Karlových Varoch za 
účasti vtedy najlepšieho pedagóga ZSSR v parašutizme Dmitrija Žornika. Opäť sa ho zúčastnili krajskí náčelníci para. Bol to mesiac 

Reprezentačné družstvo žien: Stančíková, 
Zuberská, Zárybnícka a Mehešová
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teoretickej a praktickej prípravy. Žornik nielen prednášal, ale i skákal spolu s frekventantami kurzu a každého po zoskoku podrobne 
hodnotil. Výsledok jeho práce sa odzrkadlil už na II. Majstrovstvách sveta v parašutizme vo Francúzsku, v Sant Yan 3.-8.8. 1954 v zložení 
Hotěk, Jehlička, Kaplán, Koubek, Kriváň, náhradník Rydzik, kde družstvo ČSR obsadilo v celkovom hodnotení            2. miesto. Jehlička 
skončil na 6., Kriváň na 7. a Kaplán na 10. mieste. Umiestnenie čs. parašutistov na týchto MS bolo veľkým úspechom, ak si uvedomíme, že 
to bolo 2 roky nato, čo začali skákať zoskoky s voľným pádom a riadením padáka na cieľ. 

      V tomto roku tiež začala príprava na I celoštátnu spartakiádu v Prahe, kde mali slovenské kraje zabezpečiť orientačne po 200 
cvičencov. Do výcviku okrem padákov PD-47 pribudli i dvojmotorové lietadla C-3 Siebel a Meta Sokol M-1-C, skúšal sa i typ Z-22. 
Dopĺňanie leteckej a padákovej techniky dávalo predpoklad na tvorbu čs. , medzinárodných a svetových rekordov v zoskoku padákom.  Do 
roku 1970 sa podieľali  Slováci na 23 čs.,  

7 medzinárodných a 7 svetových rekordoch. Napr. 8.8.1953  A. Chovanec 
v Ostrave vytvoril čs. rekord v zoskoku jednotlivcov na cieľ – bez výdrže výkonom 8,9 
m., J. Kriváň v Očovej  28.10.1954 - 2,445 m.,          Š. Švarc 29.7.56 v Partizánskom 
0,405 m – medzinár. rekord, B. Mehešová v Mělníku 23.9.1960 – 1,88 m. Zoskok z 1000 
m V. Hlôška v Ostrave 29.8.1953 - 12,2 m, Š. Pisko v Prešove 25.5.1955 - 9,11 m, J. 
Kriváň v Očovej 24.9.1955 – 5,80 m, J. Vrábel vo Vajnoroch 25.5.1960 – 0,66 m. 
Zoskok zo 600 m s výdržou                J. Hindický vo Vajnoroch 7.5.1960 – 0,83 m – 
medzinár. rekord. Zoskok z 1000 m s výdržou J. Hindický vo Vajnoroch 7.6.1959 – 1,02 
m-medzinár. rekord, A. Nagy vo Vajnoroch 26.9.1959 – 1,85 m – nočný medzinár. 
rekord, B. Mehešová v Mladej Boleslavi 19.6.1961 – 1,53 m, M. Stančíková v Poprade 
23.9.1961 – 4,11 m – nočný svetový rekord. Zoskok z 1500 m s výdržou Š. Pisko 
v Ostrave 29.8.1953 – 7,15 m a celá rada skupinových zoskokov. Do roku 1963 bolo 
vytvorených 24 rekordov, z toho 6 svetových. Prvé tri boli vytvorené 13.5.1962 v Mladej 
Boleslavi     z 1000 m bez výdrže – skupina Jehlička, Urban, Jindra,, Vrábel, Kaplan, 
Kalous,, Kumbár, Klíma – 3,72 m, skupina Zárybnická, Hříbalová, Stančíková – 1,42 m, 
skupina Kuldová, Horiková, Hříbalová, Mehešová, Zárybnická 3,16 m. 

      Veľkým triumfom pre ČSR skončili  III. MS v Moskve 29.7. – 5.8.1956. 
Hneď prvá disciplína – zoskok z výšky 600 m na cieľ priniesla čs. farbám nečakaný 
úspech, keď J. Kriváň sa stáva majstrom sveta výkonom 1,68 a 4,80 m. V celkovom 
hodnotení sa absolútnymi majstrami sveta stávajú G. Koubek a J. Maxová, ako i družstvo 
ČSR mužov, ženy skončili na 2. mieste. Víťazstvo tak dalo právo usporiadať ďalšie MS, 
ktoré sa uskutočnili  v Bratislave na letisku vo Vajnoroch, v dňoch 3. 10.8.1958. Aj keď  
v družstve ČSR boli  tí istí čo vyhrali v Moskve nepodarilo sa im ten úspech zopakovať. V konečnom poradí skončil J. Jehlička na 2. 
mieste, tak ako i družstvo mužov. 

      Rok 1960 sa stáva rokom územnej reorganizácie. Na Slovensku zo 6 krajov zostávajú len 3 /Nitriansky, Žilinský a Prešovský 
boli zrušené /. V tomto roku sa stala i tragická udalosť, keď s lietadlom L 60 pri návrate z Prievidze do Očovej zahynúl inštruktor 
parašutizmu, jeden z úspešných reprezentantov ČSR J. Kriváň. 

Šesťdesiate roky prinášajú do slovenského parašutizmu i novú – mladú krv, akými sú Gabriel Kiš, J. Vrábel, E. Mjartanová, B. 
Mehešová, M. Stančíková  a ďalší, ktorí boli postupne zaraďovaní do reprezentačných družstiev ČSR, pre medzinárodné súťaže 
a Majstrovstvá sveta a podieľali sa na zisku cenných medailí. Tak napr. v roku 1962 na VI. MS v USA, v Orange získala M. Stančíková 
jednu zlatú a dve strieborné a J. Vrábel dve zlaté medaily. Po prvý raz v histórii Slovenska sa stáva Majstrom sveta – parašutistka žena. 

     Rok 1963 prináša do aeroklubov nový poriadok, predovšetkým z nie priaznivej situácie v ekonomike. Znižuje sa platený aparát, 
vyžaduje sa uhrádzanie časti nákladov na športovú činnosť. Nedotklo sa to však brannej časti. 

Na leteckom dni na Sliači bola predvedená ukážka novej disciplíny – štafetový zoskok. Skáču traja parašutisti za sebou a počas 
voľného pádu si odovzdávajú štafetový kolík. 

     Rok 1965 priniesol čiastočnú rehabilitáciu V. Hlôšku, ktorý bol obeťou politických čistiek v paťdesiatych   rokoch. / Avšak až 
v roku 1969 mu bol udelený titul Zaslúžilý majster športu, ktorý mu bol navrhnutý v roku 1954, ale vtedy Ústredie mu tento návrh zamietlo 
/. 

         Pokračovanie v nasledujúcom čísle!!! 
                                                                                                             Pavel Franík a Emil Tencer 
                                                                                                        Členovia KVV SR                                 
 
21.september 1972 
 
V týchto dňoch, keď píšem tieto riadky, zúri na Slovensku tipovacia horúčka. Šťastlivec, ktorý sa môže nečakane zblázniť pri 

zistení, že vyhral neskutočne veľký balík peňazí, si môže v tomto období odniesť domov sumu, ktorá sa rovná 130 miliónom Slovenských 
korún, plus nejaké drobné. Tiež som si vsadil, veď kto by to nechcel, že. Ovšem, ja mám k tomu tiketu navyše rozhodne iný vzťah, ako 
ostatní tipujúci. Na 99% neverím, že by som mohol vyhrať. A to jedno percento? Kto vie?! 

Viem, rozhodne viem, že ja som si už svoju dávku šťastia dávno vyčerpal. Ešte dvanásteho septembra 1972. Na chlp presne dnes, 
pred tridsiatimi piatimi rokmi.  

Moje spomienky sa vracaju do obdobia, keď sme boli ešte mladí a pekní....Za „socíku“ poriadali členské štáty Varšavskej zmluvy 
okrem spoločných manévrov, ako Vltava, Štít a pod., Spartakiádu spriatelených armád a Majstrovstvá armád spriatelených krajín, pretože 
najlepší športovci mali práve v armádnych družstvách, ako bola u nás Dukla, tie najlepšie podmienky. Už aj preto, že socialistické štáty 
nemali oficiálne profesionálnych športovcov. Títo sa mohli perfektne maskovať práve v armáde každého štátu. Dnes si už ani nepamätám, 
ako sa volali vojenské športové družstvá iných štátov. No nie je to už ani natoľko podstatné, ako to, že mne sa podarilo do jedného takéhoto 
družstva dostať. Preskúšanie som robil ešte s jedným vojakom zs. Podarilo sa mi zatočiť ľavý komplex s ťažkým „ovépéčkom“ na chrbte, 
vojenských kanadách na nohách a hrubých „šesťdesiatkách“ na tele za vtedy slušných 10,1 sek. Ale to by asi nestačilo, ani keby som 

Reprezentanti z Bratislavy: J.Vrábel, 
B.Havel a G.Kiš 
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zatočil za osem. Bolo treba ešte „tlačenku“. A tá tlačenka mala 
aj meno a volala sa Ivan Hoššo. Stal sa z neho môj akýsi patrón, 
ktorý mi nielen radil, ako s komplexami a presnosťou, ale občas 
sa mi aj od neho zavčasu ušlo. Určite to bolo ale lepšie, ako od 
veliteľa, pplk Stanislava Blažeja. No a pribudli ešte bez 
previerok Jindro Kubík a Jardo Florián. 

Čas 6.majstrovstiev ASK sa nezadržateľne blížil. 
22.augusta sa z USA vracaju naši profíci. Ovešaní medajlami 
a s majstrom sveta Ľubošom Majerom. Rýchlo ešte absolvujeme 
proforma majstrovstvá republiky v Karlových Varoch a naši 
šéfovia Blažej a Jehlička majú v zostave skoro jasno. Družstvo 
treba ešte doplniť niektorými záklaďákmi. Našťastie som dostal 
moju novú osmičku konečne „do rúk“. Na testovacej súťaži som 
obstál a bola mi sľúbena letenka do Bulharska. Frantovi 
Sležukovi to zase lepšie točilo, tak druhá bola jeho. Bolo 
rozhodnuté. Doma zostávaju Jardo Šlambor so svojou 

dochrámanou motorkou a ramenom, a záklaďáci Jardo Svoboda, Jindro Kubík, Jardo Florián a náš šofér Franto Procházka alias Kočiš. 
Absolvovali sme už nejaké-to fotenie na súpisky a pasy, balenie bolo v plnom prúde, keď „to“ prišlo!  

Vrazil som do miestnosti vojakov z povolania a vidím, Jardo Jehlička pri telefóne preberá takticko-technické data, tak som sa otočil 
a vrátil na rajón. O chvíľu ale prišiel a zakričal: „Váha 3 kilá šesťdesiat, 54 centimetrov a má vtáka“! A to už ma držal od chrbta a chalani 
ma vliekli pod studenú sprchu. Až pod ňou mi došlo, že sa mi narodil syn Peter. Už sa nebalilo, ale bujaro oslavovalo. Našim ľudovým 
nápojom v Dukle na takéto a iné príležitosti bol Jeník Wolker. Dodnes ešte neviem pochopiť, prečo sa ma opýtal: „Juro, chceš ísť s nami 
do Bulharska, alebo domov k synovi a žene“? Nebolo treba ani veľmi rozmýšľať, v stotine sekundy som vyhrkol – DOMOV! Vzal si toto 
rozhodnutie na triko a ráno presvedčil veliteľa Blažeja, že idem na dobu majstrovstiev domov. Náhradník Jardo Svoboda postúpil na moje 
miesto. V ďeň odchodu som zakýval lietadlu smer Bulharsko a o 20 minút som kráčal opačným smerom na stanicu, smer Bratislava. 

Čas plynul, napäto som denne sledoval správy s výsledkami mojich kamošov v Bulharsku. Zazvonil doma telefón, volala mama 
a spýtala sa ma roztraseným hlasom, či som už čítal noviny, alebo počúval správy. Keď nie, tak mi prečítala správu z novín. 

„Cestou na letisko Kondofrei v BĽR, havaroval včera na železničnom prechode autobus s čs.účastníkmi 6.majstrovstiev 
armád socialistických krajín v parašutizme. Jedenásť československých športovcov pri katastrófe zahynulo. Predseda Rady 
ministrov Stanko Todorov poslal predsedovi Vlády ČSSR Lubomírovi Štrougalovi sústrastný telegram.“ 

Dnes viem, čo značí výraz, -Nezmohol sa ani na jedno slovo-, alebo –Krvi by sa v ňom nedorezal-. „Preboha, to snáď niééé! To 
nemôže byť pravda“! Išlo ich trinásť, zahynulo jedenásť, kto sú tí dvaja? Spravodajské agentúry to však neviem prečo, tajili. Volal som 
hneď do kasární. Potvrdili mi, že je to pravda, ale kto prežil, ešte nevedeli. Krásny a dlhý opušťák sa mi rázom zmenil na horor. Telefonát 
s Jardom Šlamborom mi oznámil, „Bude lepšie, keď hneď prídeš“. Zrazu som bol vekovo najstarší vojak v zbytku Dukly. Rtm Šlambor bol 
o 3 roky mladší.  

Aj keď nás zostalo pár, a bez velenia, nenudili sme sa. Armáda chystala veľký štátny pohreb a my sme sa na príprave tiež aktívne 
podielali. Do Prostějova priletelo 11 cínových 
rakiev, no to sme už vedeli, že Šťastena si 
sadla na por.Béďu Chudobu a rtm. Ivana 
Hošša. Ivan, keby si vedel, ako som ti to 
vtedy, keď som to ešte nevedel, prial!  
Morbídne, ale dvaja, to nieje veľký výber. 
Snáď to mám od ostatných odpustené. 
Rozlúčka v kasárňach prebehla veľkolepo, až 
človeku behal po chrbte mráz. No v jednej 
z tých truhiel by som nechcel ležať. 
Absolvovali sme pohreby v Prahe, Hořiciach, 
Chrudimi, a Prostějove. Stále som si nevedel 
zvyknuť, že včera tu bolo hlučno a veselo, 
dnes je ticho a clivo. Nejako sme prevegetili 
do Silvestra a po Novom roku sme dostali 
nové velenie. Doplnila sa Dukla o staronových 
členov, prišli noví záklaďáci a Dukla začala 
naberať na pribrzdených, dokonca na 
zastavených otáčkach. Odvtedy si každý rok 
na synové narodeniny pripomeniem vlastne aj 
tie moje a v albume prezriem staré čiernobiele 
fotografie ľudí, po ktorých zostalo tak 
prázdno. Áno, je tomu už 35 rokov. 

pplk Ing Miloš Krška (46) - vedúci výpravy            pplk Ing Jiří Stárek (39) - člen vedenia výpravy 
pplk Stanislav Blažej (48) – tréner ASD a veliteľ      mjr Jaroslav Jehlička (45) – tréner ASD 
por Václav Kumbár (33) – inštruktor ASD               por Josef Pospíchal 31) – inštruktor ASD 
por Ľuboš Majer (28) – inštruktor ASD                    por Oldřich Varmuža (30) – inštruktor ASD 
mjr Jaroslav Havránek (46) – pilot výpravy            slob František Sležuk (20) – inštruktor ASD 
voj Jaroslav Svoboda (21) – inštruktor ASD 

 
Pokračovanie v ďalšom čísle.   Juro Poláček   KVV Ba 

ASD po príchode z USA 

ASD deň pred nešťastím 
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Otakar PLÁŠIL (25.8.1925 – 5.7.2007) 

 Dne 5.července 2007 nás navždy opustil čestný prezident Para veterán klubu Olomouc 
pan Otakar Plášil. 

 Narodil se 25.8.1925 v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině a svoje mládí včetně válečného 
období prožil se svou rodinou ve Stražisku u Prostějova. Prezenční službu absolvoval v letech 1949 
– 1950 u 71.praporu československých parašutistů ve Stráži pod Ralskem  jako voják základní 
služby a zažil i stěhování útvaru a štábu do Prešova.. Náročný výsadkový výcvik zvládal dobře díky 
své atletické postavě a fyzické kondici. Zde absolvoval svoje první seskoky s padákem, které mu 
přímo učarovaly a prakticky okamžitě po návratu do civilu se stává nadšeným propagátorem tohoto 
nového sportu. Pod hlavičkou JTO Sokol navázal úzké pracovní kontakty s pražskými parašutisty a 
získal od nich nezbytné rady a zkušenosti. Se svými nejvěrnějšími (major Vasil Kučeravý, Vlasta 
Rybínová, Miroslav Šafka, Rostislav Musil) absolvoval měsíční kurz sportovního parašutismu, 
který byl organizován v rámci republiky na letišti Olšovy Vrata u Karlových Varů. Tento kurz řídili 
pozdější mistři sportu Kaplan, Jehlička, Koubek a Sajbrt. 

 V Olomouci se již v roce 1950 vytvořil základní kádr 20 výsadkářů v nově vzniklém 
paraoddílu Sokola. Tvrdý výcvik prvních zájemců probíhal na bývalém orelském stadionu a jeho 

náplní byla především tvrdá pozemní příprava. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek v září 1950 na letišti Brno – Medlánky 
provedla skupina olomouckých parašutistů pod dohledem Otakara Plášila svůj první seskok dne 16.9.1950. Neskrývané nadšení z úspěšně 
provedených seskoků si olomoučtí parašutisté zopakovali hned v zápětí dne 18.9.1950 na letišti Olomouc – Holice z vojenského letounu 
DC-3 Dakota.. Tím byl položen základ olomouckého parašutismu a rozhodující podíl na této významné události měl Otakar Plášil. 

 Koncem roku 1951 byl parašutismus začleněn organizačně do DOSLETu (Dobrovolný svaz lidového letectví) a Otakar 
Plášil s nadšením organizoval výcvik a přípravu nových výsadkářů, dovybavení tělocvičen a cvičišť potřebným materiálem a prováděl 
časté besedy na školách a závodech k propagaci výsadkového sportu. V roce 1951 v rámci „Prvního celostátního srazu pionýrů“ 
zorganizoval a osobně provedl první propagační výsadek 20 výsadkářů na vojenské letiště Tabulový vrch v Olomouci. 

 V červenci 1952 organizoval Otakar Plášil první krajské závody parašutistů. Vítězná družstva mužů i žen se v srpnu 1952 
zúčastnila celostátního přeboru v paradisciplínách na letišti Sliač. Úspěšným zvládnutím vyhlášených disciplín obsadila družstva mužů i 
žen prvá místa, čímž byla potvrzena výborná úroveň olomouckého parasportu. 

 Počátkem roku 1953 byl parašutismus začleněn do nově vznikajících aeroklubů Svazarmu a Otakar Plášil byl jmenován 
krajským parašutistickým náčelníkem. Jako funkcionář pokračuje ve sportovní činnosti. Ještě v roce 1953 absolvoval celostátní kurz 
krajských instruktorů pro seskoky volným pádem a v této disciplíně dosáhl svých nejlepších sportovních úspěchů. 

 V roce 1955 se aktivně zapojil do příprav a vedení nácviků na První celostátní spartakiádu. Pod jeho vedením olomoučtí 
parašutisté úspěšně reprezentovali v Praze v počtu 150 cvičenců a byli rovněž zastoupeni v historickém výsadku na plochu Strahovského 
stadionu Sergejem Bařinkou. 

 S letounem Aero C-3 vytvořili Otakar Plášil a tehdejší krajský instruktor Miroslav Šafka dne 15.10.1955 dva 
československé rekordy – a sice seskok z výšky 7 535 metrů s okamžitým otevřením hlavního padáku (Šafka) a seskok z výšky 7 540 
metrů volným pádem a otevřením hlavního padáku ve výšce 740 metrů nad zemí (Plášil). 

 V listopadu 1955 zorganizoval Otakar Plášil první noční seskoky, které olomoučtí parašutisté absolvovali na letišti 
Holešov. 

Mezi nejvýznamnější úspěchy Otakara Plášila rozhodně patří i jeho průkopnický seskok z letounu při přemetu s použitím pilotního 
padáku. Pravděpodobně provedl tento seskok s mistrem sportu Gustavem Koubkem jako první na světě. 

 V zimním období na přelomu let 1955 – 1956 provedl Ota spolu s dalšími 4 parašutisty riskantní seskok na svahy Vysoké 
Hole a Pradědu v Jeseníkách při cvičení Horské služby, které probíhalo za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek. 

 Otakar Plášil se zapsal do historie československého parašutismu i svým seskokem do prostoru lázní Teplice u Hranic na 
doskokovou plochu 50 x 50 metrů, obklopenou řadou překážek a před zraky tehdejšího prezidenta republiky. Prezident mu za tento čin 
osobně blahopřál. 

 Tato pochvala jako by symbolizovala vrchol jeho sportovní kariéry. V létě 1956 organizuje první seskoky do vody. 
Letoun Sokol M1C , startující z letiště Olomouc – Holice, provedl výsadek na hladinu Plumlovské přehrady u Prostějova. 

 V roce 1959 dochází ke změnám ve vedení krajského aeroklubu, Otakar Plášil odchází z funkce krajského náčelníka a 
nachází svoje nové uplatnění jako ředitel cihelny. 

 Činnost na letišti i nadále sledoval a svoje sportovní nadání a organizační talent věnoval dalším sportům, jako je lyžování 
a házená. 

 Po odchodu do důchodu realizoval svoje zalíbení a tvůrčí práci se dřevem a jen tak pro radost a potěšení svoje i svých 
blízkých a známých vyráběl různé upomínkové předměty a prováděl drobné opravy v oblasti stolařské práce. Pokud mu zdraví dovolilo, 
chodil pravidelně do poloviny roku 2006 na schůzky Para veterán klubu a rád se podělil o svoje vzpomínky na začátky olomouckého 
parašutismu, jejichž byl hlavním protagonistou. 

 Čest jeho památce.   
 
 

PVK  
Olomouc 
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21.september po 35 rokoch 
 
Náhodou som sa dozvedel, že v Prostějove 

sa koná spomienkové stretnutie na tragicky 
zosnulých športovcov Dukly. Zamrzelo ma, že 
organizátor odignoroval Slovensko, ale tak už to 
v živote chodí. Najprv som myslel že nepôjdem, ale 
potom som si povedal že áno, veď tam nechcem ísť 
kvoli organizátorom, ktorých vlastne ani nepoznám, 
ale pre kamarátov, s ktorými som spoločne potil 
tričko v r.1972. A dobre som spravil, pretože 
spomienková akcia bola dôstojná, a aj keď som sa 
nestretol s Jindrom Kubíkom a Jardom Floriánom, 
ostatní, čo zostali prišli všetci. Jaroslav Šlambor bol 
nečakane vyzvaný, aby predniesol zopár slov 
k spomínanej udalosti a okrem už známych faktov 
a zaužívaných výrokov k takýmto príležitostiam sa 
mi páčilo, že spomenul fakt, že sme boli športovci 
československí. Po položení vencov k pamätníčku 
pred Duklou a udelení vyznamenaní bývalým 
členom Dukly sme sa presunuli do mestského 
múzea, kde bola inštalovaná výstava o Dukle 
Prostějov. Mali sme tam možnosť vzhliadnuť aj 
doteraz neznáme fotografie z tej nešťastnej udalosti, 
ktoré Ivan Hoššo ukrýval celých 35 rokov. Do 
Prostějova som priviedol aj svojho syna, aby 
spoznal históriu Dukly ako sa povie – u prameňa. 
Aj keď to z Bratislavy do Prostějova a späť nieje málo kilometrov, bol som nakoniec rád, že som ich absolvoval, pretože som sa dozvedel 
veľa nových vecí, a spoznal som aj mladého a sympatického J.Pospíchala, syna Pepu Pospíchala, ktorý mal v čase tragédie iba dva roky. 
Česť vašej pamiatke a na vašu zbytočnú smrť chlapci nikdy nezabudneme. 

 
         Juro Poláček 
            KVV Ba 
 
Blahoželáme jubilantom 4.Q. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dušan Belay                Vladimír Pavlovič                           Anna Kupecká               Miroslav Nešpor                        Ján Formanko 
 
 
 
Slováci v légiách a v cudzineckej légii.  (časť I.) 
 
    I keď si väčšina čitateľov spája cudzineckú légiu s Francúzskom, vznikla vo Španielsku, kde kráľ Ľudovít Filip rozkazom 

z 9.3.1831 založil oddiel dobrovoľníkov, ktorý ho mal chrániť. Druhá vec, ktorú urobil bola, že túto jednotku pre istotu odsunul do 
Alžírska. Španielska cudzinecká légia (La Legion) stále existuje, bola „viditeľná“ v Maroku, Západnej Sahare, Angole, dnes pôsobí v rade 
vojenských misií. Slúžil v nej i mjr.Franco, neskorší španielsky diktátor. Kráľ nechtiac  založil  tradíciu cudzineckých légií, ktoré sa neskôr 
usadili v zámorských kolóniách, kde hájili koloniálne záujmy. Pre lepšie pochopenie musíte robiť rozdiel medzi legionármi, ktorí slúžili 
v légiách pred vznikom Československa, pretože čs. armáda ešte neexistovala a legionármi, ktorí slúžili vo francúzskej cudzineckej légii po 
vzniku čsl. armády. Československo figuruje v histórii légie hlavne v období 1914-18, kedy na území Francúzska, Talianska a Ruska 
bojovala rada čs. jednotiek, neskorších legionárov. Slováci bojovali i v Srbsku, k vytvoreniu Česko-Slovenskej légie v Južnej Afrike (1916) 
nakoniec nedošlo. V druhej časti venovanej súčasnosti sa budem venovať hlavne francúzskej cudzineckej légii. Jedným z prvých Slovákov 
bol Jozef Adamík (*1885 Bytča), ktorý vstúpil do légie v parížskej Invalidovni 21.8.1914. Dostal pridelené osobné číslo 25 270 a bol 

Dukláci po 35.rokoch. Jaroslav Chromek, Juro Poláček, Beďo Chudoba a Ivan 
Hoššo

65 70

60 

80 50 
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zaradený spoločne s českými Sokolmi do Roty Nazdar, ktorá tvorila súčasť marockej divízie. 
Zahynul ako príslušník čs. čaty 4. arabského pluku Cudzineckej légie  v júli 1916 v bojoch pri 
Bellay en Santerre vo Francúzsku.  V Rusku sa Slováci, ktorí tu žili, objavili 22.8.1914 v Kyjeve 

v tzv. družinách ako „starodružiníci“ (medzi 1 000 osobami asi 16 Slovákov), neskôr k ním 
pribudli zajatci a prebehlíci - „novodružiníci“, už v 2/1916  vznikol Československý strelecký 
pluk. Pri ďalšom masívnom nábore v roku 1917 vstúpilo do légii asi 620 slov. vojakov. 
V 7.čs.streleckom pluku  „Tatranskom“ a 12.čs.pluku „M.R.Štefánika“ ich nakoniec slúžilo okolo 
5 100, napr. neskorší minister obrany Ferdinand Čatloš (1895-1972). Tento prešiel na ruskú 
stranu v roku 1917, slúžil ako práporčík v 7.pluku, neskôr ako dôstojník v 12.pluku, do vlasti sa 
vrátil v roku 1920 ako kapitán. Z čs.légii v Rusku sa vrátil v tomto roku i neskorší jediný 
slovenský generál v čs. armáde za I. ČSR – Rudolf Viest (1890-1945)  V Taliansku, v légiach 
slúžilo asi 600 Slovákov, neskôr, po skončení I.svet.vojny v tzv. „domoobraneckých“ práporoch 
asi 1 200. Vo Francúzsku vrátane príchodu 1 065 Slovákov  z USA slúžilo okolo 2 600 Slovákov, 
hlavne  v 23.čs.streleckom pluku „Amerických Slovákov“. Službou v légiach v Rusku a neskôr 
i vo Francúzsku prešiel i neskorší účastník SNP – plk. Ján Černek (1896-1977). Velitelia 
československej armády boli tvorení v prvých rokoch loajálnymi dôstojníkmi z bývalej c.a k. 
Rakúsko-Uhorskej armády, zahraničných légií (plk. Josef Šnejdárek 1875 – 1945) a silný bol 
vplyv talianskych a francúzskych dôstojníkov. Pri ministerstve obrany bola vytvorená Kancelária 
légií – KLEG. (Pozn. Ešte v roku 1948 vydávala potvrdenia čs. parašutistom z Anglicka o ich 
službe v zahraničí pre potreby čs.úradov). Nie zanedbateľný vplyv pri vzniku čs.armády mal 
i neskorší minister vojenstva ČSR gen. M.R.Štefánik. (pozn. MNO bol Václav Klofáč). Vojenský 

vplyv Francúzska na čs.armádu bol viditeľný ešte v 30.rokoch minulého storočia. Z „parašutistického“ hľadiska išlo o preberanie 
francúzskej strnulosti a odmietania tohto, v tej dobe zavádzaného, nového druhu vojska. Priekopníkmi zavádzanie vojenských 
parašutistických jednotiek boli prekvapivo už v 20. rokoch Taliani. ktorí predbehli Rusov a Nemcov. Za „top“ vojenského vzdelania v ČSR 
sa považovali francúzske vojenské školy, väčšina veliteľov čs.voj.škôl boli Francúzi, na ministerstve 
obrany „fungovali“ francúzski vojenskí poradcovia a francúzska vojenská misia (1919-1939). Od roku 
1931 je légia súčasťou francúzskych ozbrojených síl. Znakom francúzskej cudzineckej légie (Légion 
étrangere - ďalej len légia) je granát, z ktorého vychádza sedem plameňov, baretový znak je dračia ruka 
s mečom, farbami légie sú potom červená a  zelená. Heslami légie sú Legio Patria Nostre – „Légia je našou 
vlasťou“ a Honeur et Valeur – „Česť a odvaha“. Legionári striktne dodržujú 7 bodový „kódex“. Pri 
vojenských prehliadkach na parížskej Champs-Elysées pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku 14. 
júla, je charakteristický  pomalý pochod (88 krokov /min. oproti bežným 120) „bielych anjelov“ - 
príslušníkov légie v bielych uniformách a s bielymi čiapkami (képi blanc), bradatých ženistov s koženými 
zásterami, atď.    História II.svetovej vojny zaznamenala účasť niektorých slovenských parašutistov v jej 
radoch. V Českej a slovenskej légii v Poľsku sa v období marec – september 1939 zaprezentovalo 400-430 
Slovákov. Prví Slováci v uniforme sa tu objavili 10.5.1939, do konca mája ich bolo 22, v júni už 64. Prví 
slovenskí dôstojníci npor. Ľ.Sozanský a por. J.Koreň prišli 13.6.1939. Vo vojenských transportoch  do Francúzska v júni a júli odišlo asi 50 
Slovákov. Následne v auguste 1939  vykoná základný výcvik v 1.pluku cudzineckej légie v Sidi Bel Abbès (Alžírsko) Jozef Gabčík 
(ANTHROPOID), z ďalších slovenských parašutistov môžeme zaregistrovať v légiach napr. Jána Bačíka (*1917) ešte dnes žijúceho 
v ČR. (Výber do WOLFRAM) v Sidi Bel Abbès (oáza  El Arichi), Pavla Bocka 1920-2006 (výber do MANGANESE), František Bíroš 
1913-1944 (MANGANESE) a ďalších. V Sidi Bel Abbès krátko slúžil i mjr. F.Hájek. Na Stretnutí 2007 v Žiline sa objavila na programe 
tohto podujatia fotografia čs. legionárov pri pomníku padlých legionárov v Alžíri, kde medzi podpismi na druhej strane nájdeme zo 
Slovákov napr. Gabčíka, Bačíka, z ďalších parašutistov je tu napr. Grabovský, Černota a pravdepodobne i ďalší. (Trošku mrzí nepozornosť 
na rozkaze o povýšení J. Gabčíka do hodnosti plukovníka, kde je uvedená doba úmrtia 18. júla 1942, správne 18. júna.) Medzi legionármi 
by sa našli i čs. letci, pre ktorých francúzska armáda nemala miesto. Légiou prešiel i účastník Greenovej misie OSS v SNP 
„HOUSEBOAT“, ktorá spadala pod operáciu DAWES - Ján Schwartz (alias Ján Križan). V 4.pešom pluku v Maroku v r. 1927-29 slúžil 
i neskorší „železný“ kapitán v počas SNP – Ján Juraj Stanek (1900 -1996). V Španielsku padol v roku 1936 legionár - 25 ročný učiteľ 
z Vlkolínca Jozef Májek. ÚŠB zatkla a odsúdila na doživotie ex.legionára mjr. Jozefa Kristína, atď. Umiestenie čs.vojakov do 
francúzskej cudzineckej légie a ich vyňatie z nej po napadnutí Francúzska Nemeckom, vytvorenie 2 peších plukov, bol výsledok 

politických aktivít veľvyslanca vo Francúzsku Dr. Štefana Osuského 
(1889-1973). Presun časti Slovákov po páde Francúzska do V.Británie 
bol uskutočnený loďami „Ville de Liège, Rod el Farag, Viceroy of 
India, Mohamed el Kebir“ a ďalšími. Kvóta 4 000 čs.osôb pre 
cudzineckú légiu  nebola nikdy naplnená, určitou diskrimináciou bolo 
odmietanie Židov. Nábor do CL bol zastavený 1.9.1939, čsl.dôstojníci 
dostávali v CL hodnosť podporučík, ostatní vojak, ale to im nebránilo, 
aby sa  napr. Gabčík na pohľadnicu z légie nepodpísal s hodnosťou  
z čsl.armády – čatár.Legionári sa objavujú  na rôznych bojiskách 
v Európe, našli by sme ich v nórskom Narviku (1940), po vstupe 
spojencov do vojny v Taliansku, Alsasku, Rakúsku a inde. Francúzska 
cudzinecká légia vytvorila v roku 1941 základ armády Slobodných 
Francúzov generála de Gaulla. Ten sa im odplatil tým, že v roku 1962 
rozpustil legionárov – parašutistov gen. J.Massua, ktorí sa nepodriadili 
jeho rozkazu – opustiť Alžírsko. (Podľa legionárov – museli opustiť 
svoju rodnú zem.)  V tomto období by sme v légii našli slovákov, ktorí 
ušli do légie z túžby po romantike,  bývalých príslušníkov SS  
a ďalších. Po Nemcoch zostala spomienka – do francúzštiny preložené 

Ján Bačík 
1945 
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vojenské piesne, ktoré „zľudoveli“ v légii. Obvykle prvý 5 ročný kontrakt nespočíval len v bojových operáciách napr.vo vietnamskom Dien 
Bien Phu (1953-4), ale i v prozaických stavbách ciest v Indočíne alebo Afrike, kuchyniach, hudbách, logistických jednotkách. Otrasom pre 
Slovákov muselo byť napr.stretnutie v Indočíne s prvosledovými „nemeckými“ prápormi cudzineckej légie v ktorých by sme našli 
i veteránov z bojov na Kréte a ďalších výsadkových operácií. Po II.svet.vojne tvorili Nemci spoločne s Rakušanmi až 80% (asi 35 000 
legionárov) z celkového počtu légie. Po prehranej vojne v Indočíne sa niektorí Nemci, ktorí prešli alebo boli zajatí Ho Či Minovou 
armádou vrátili cez Čínu, Rusko do NDR. Podobnú cestu, na konci ktorej bolo Československo, absolvovali i zajatí čs.legionári. Veľký 
podiel na repatriácii Nemcov mal E.Honecker. Objektívne treba povedať, že i vtedajšie Československo umožnilo Zápotockého amnestiou 
návrat legionárom naspäť do vlasti. Samozrejme, existovali i tresty za službu v cudzích ozbrojených silách. Mnohí legionári skončili ako 
baníci na Ostravsku. Na druhej strane tiež poberanie tzv.doplnkových dôchodkov z Francúzska, pokiaľ o ne legionár požiadal. Snáď 
najvyššiu hodnosť dosiahol v légii z „čechoslovákov“ mjr.,neskorší plk. Karel Hora (1908 – 1989), vo francúzskom odboji FFL pôsobil 
pod prezývkou Hanin. V bojoch pri Bir Hakeime velil rote legionárov kpt.Otto Wagner (1902-1974), ktorého do čs. vojska v Anglicku 
nevzali kvôli zdravotnému stavu – chýbali mu dva prsty na ruke. Dôležitým bolo uviesť, pod akým menom v légii slúžil a archív légie ho 
vyhľadal, potvrdil a začal vyplácať. Časť príbuzných po týchto slovenských legionároch je dnes združená v SZČPV (Svetové združenie 
bývalých československých politických väzňov), v sekcii 3b (FFC). V roku 2002 prebehla ďalšia etapa odškodnenia pozostalých, vrátane 
odmrazenia zablokovaných účtov vo francúzskych bankách. Išlo asi o 1 200 osôb z Československa, ktoré bojovali po II.svet. vojne v légii. 
Napr.vo Vietname v akcii Orient extrème  z Prešova 6 osôb(?), Vlado Schmidt – učiteľ bojových umení, jiu-jitsu,  a ďalší. Silná 
dekolonizácia v Afrike priniesla v 60.rokoch nový prvok,  légia sa po viac ako sto rokoch ocitla vo Francúzsku.  (Španielska La Legion sa 
vrátila do vlasti v roku 1976). Základňami légie sa stávajú juhofrancúzske mestá – Marseille, Aubagne, Orange, Avignon a ďalšie, légia sa 
usadzuje i na Korzike.  

 
Pokračovanie nabudúce 
        Vladimír Gajdoš 
             KVV Ba 
         
Slemä 2007 

 

Už 13.ročník výstupu na Slemä sa konal dňa 13.10.2007. Toho roku sa pomerne dobre zastúpený ročník rozdelil na dve výpravy. 
Jedna, tá nadupaná, išla tradične „na kopec“, druhá si uctila spomienku parašutistov, ktorí zahynuli na Slemä, na Vojenskom cintoríne 
v Liptovskom Mikuláši, kde je pochovaných 11 padlých. Dvoch si rodiny preniesli do svojho bydliska. Skupina sa zastavila aj pri hrobe 
gen.Martina Dzúra, kde taktiež položila na hrob kytičku. Krátke zastavenie v meste, v Liptovskom Mikuláši a pokračovali sme do 
Liptovského Jána, kde už tradične na rekreačnom zariadení Min.vnútra na účastníkov obidvoch skupín „Akcie Slemä“ čakala klobáska, 
slaninka a pivo. Počasie nám znova prialo, hoci nebolo také super, ako vlani. Našli sa aj šťastlivci, ktorí si priniesli zo Slemä okrem 
pekného zážitku aj prekrásne, zdravé dubáky.  

Vďaka vám Žilinčania-veteráni a vojaci, vďaka za dobre zorganizované podujatie, kde sa okrem veteránov zo slovenských klubov 
zúčastnili aj kolegovia zo Zlína. Bratislavskú výpravu tvorili členovia Gajdoš, Meheš, Poláček, Michajlov, Alexander a Feješ a Tuček 
s manželkami. 

 
               Juro Poláček   

  KVV Ba Čs.legionári v Rusku 

Pamätná tabuľa na Vojenskom 
cintoríne v Lipt.Mikuláši 

Časť výpravy na Vojenskom cintoríne 
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    Zašlé spomienky 
 
 Nasledujúce riadky sú časť životnej dráhy jedného z 22 parašutistov, ktorí ako prví v Československu po druhej svetovej vojne 23. 

augusta 1947 skákali prvé zoskoky na letisku vo Vajnoroch. Jedným z nich je Vladimír Krman. Ale i ďalší z trojice v zašlých spomienkach 
Jozef Fleischhacker absolvoval parašutistický výcvik v roku 1949. Tretí z trojice Gustáv Molnár bol tiež členom aeroklubu v Bratislave. 
Nechajme však hovoriť poručíka letectva Vladimíra Krmana. 

     Pomery za železnou oponou sa neustále zhoršovali o čom svedčí odstraňovanie niekdajších hrdinov českých a slovenských 
pilotov RAF / anglický Royal Air Forces, Britské kráľovské letectvo, vzniklo 1.4.1918. Jej príslušníci zohrali kľúčovú úlohu za 2. svetovej 
vojny v bitke o Veľkú Britániu /. Spomínajú si Česi a Slováci na slávnych mužov, ako boli Tomáš  Garrigue Masaryk, Milan Rastislava, 
Štefánik, Ján Masaryk, alebo akým je arcibiskup Beran. Situáciu v Čechách nepoznám, ale na Slovensku je nezabudnuteľným hrdinom 
Štefánik, považovaný div nie za svätca, hoci komunisti sa usilujú, aby sme na nich zabudli. Bradlo nebýva bez kvetov. Štefánik je aj našim 
idolom. Bradlo sme viackrát navštívili aj ako kamaráti, členovia bratislavského aeroklubu. 

„ Pán Krman  nie ste náhodou poverčiví „ ? Ale nie prečo sa pýtate ?  „ Nebáli ste sa toľkých trojok v kalendári ? A ešte aj tomu 
piatku „ ? Nerozumiem Vám ? „ Tak ešte raz. Neutekali ste 13.3.1953, nebol vtedy dokonca aj piatok „ ?  Áno, áno, piatok 13, veď preto 
sme aj ušli traja. A keď sa už o trojky toľko zaujímate tak si pripíšte ďalšiu. Mám 23 rokov. / Z intervia vysielaného britským rozhlasom 

BBC dňa 8. mája  o 19,00 hod a 9. mája o 14,45 /.Poručík Krman a jeho dvaja kamaráti G. Molnár a J. 
Fleischhacker vystupovali v rozhlase i na tlačovkách viackrát. Zo začiatku mali nesmiernu trému, no neskôr si 
zvykli. Mali o čom rozprávať, veď ušli za železnú oponu v kritickej politickej situácii. Doma by Krman ťažko 
unikol prepusteniu z armády a odsúdeniu. V tom roku podozriví vojaci, „zvaní pétepáci „ ešte stále 
vyspevovali sovietske bojové pesničky. Keďže na pleci mali namiesto pušky lopatu, nepochodovali na 
strelnicu, ale na letisko, kde odpratávali sneh. Českí a slovenskí letci, ktorí bojovali v britských letkách RAF 
sa pri slávnom návrate do vlasti strácali a mizli. Odnímali im pilotné oprávnenia, vyzliekali ich z uniforiem, 
a tých čo protestovali, alebo sa pokúsili o útek súdili za vlastizradu a žalárovali. 

     5. marca 1953 umiera Stalin. Zástavy boli ešte spustené na polžrde a už so smrťou zápasil aj 
Gottwald. Nervozita narastala nielen v straníckom aparáte, ale aj v Čs. armáde, kde vtedy velil ako minister 
Gottwaldov zať a nevojak Dr. Alexej Čepička. V deň Stalinovho pohrebu sa na smútočnom akte, na námestí 
v Piešťanoch zúčastnili aj letci a technici s čiernou páskou na rukáve. Nie nadarmo na priečelí kasární bol 
nápis „ Armáda s ľudom – Ľud s armádou „. Ibaže na druhej strane z vnútra kasární bolo zasa heslo opačné „ 
Mlč – nezradíš“.  

     Pri počúvaní západného rozhlasu poručík Krman zaregistroval odlet poľského pilota Jarevského na 
tryskáči MIG – 15 do Dánska. Taký stroj Američania dovtedy nevideli. Nervózny bol politruk školiaci 

Zlatý čestný odznak Karla IV. 1947 
     „Za budování brannosti“

Odznak brannosti zlatý 1947-9 Odznak brannosti strieborný 1947-9 

Zlatý čestný odznak Karla IV. 1947 
     „Za budování brannosti“  MINI 

Odznak brannosti bronzový MINI      
1947-9 
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dôstojníkov.          „ Súdruhovia naša vlasť i naše srdcia sú potiahnuté čiernym fluórom, ale naša armáda musí zvýšiť svoju bdelosť, lebo 
triedny nepriateľ nespí. Aj medzi nami sa nájde dôstojník, ešte donedávna dokonca inštruktor, ktorý si v čase štátneho smútku naleje do 
gágora rum a provokatívne si píska akúsi americkú odrhovačku. My vieme kde je v Bratislave Reduta a kto tam chodí tancovať a spievať. 
Je to istý poručík, čo pri výcviku neuplatňuje letové zásady Červenej armády, ale naďalej skryte i otvorene forsíruje systém RAF, je to 
systém buržoáznej armády. On sám už lietať nesmie a ani robiť inštruktora. Taký ako on patria do radov PTP “. Na politickom školení 
sedel aj poručík Vladimír Krman. Aj keď sa tváril, že o spomínanom inštruktorovi nikdy nepočul, v hrdle mu vyschlo, lebo vedel na koho 
politruk myslí. Nervózny bol aj preto, lebo vonku začalo snežiť, stmievalo sa a jeho dvaja kamaráti leteckí mechanici Molnár 
a Fleischhacker boli zrejme netrpezliví. Alebo si mysleli, že im kamaráta      „ zašili „  a úlet odpadá. V tento večer, v túto noc a na druhý 
deň ráno sa rozhodne o ich osude. Ak sa im podarí odletieť na západ  sú zachránení. Ak to nevyjde – kaput. V armáde je za vlastizradu 
zväčša jediný trest. 

     S myšlienkou uletieť na západ sa traja kamaráti pohrávali už dávnejšie. I keď to znie paradoxne definitívne áno padlo uprostred 
tancovačky v bratislavskej kaviarni Reduta. Krman si dodnes pamätá, že tam hral orchester Juraja Bercelera a americké hity spievalo Rio 
trio. Keď viackrát zatiahli americký šláger Domino kamaráti sa mormorandom  / mrmlavo / pridávali. „ Chcem veriť a dúfať, že príde čas, 
keď život môj zmení sa na svet plný krás“. Sladký sentiment pesničky imponoval mládencom v uniformách túžiacim po inom živote. Spolu 
vyrastali v bratislavskom aeroklube. Priam hltali prvé filmy o našich letcoch na západe a východe. Viackrát putovali spolu na Bradlo 
pokloniť sa Štefánikovi. Akiste aj preto narukovali k letcom. Napokon letci odjakživa znamenali viac, ako iní vojaci. Ich hodnotu zvyšovali 
aj ženy. Raz darmo nebo je nebo a kúštik frajeriny nikomu nezaškodí. Zložitejšie to mal Vlado Krman,  jedináčik vychovávaný 
v úradníckej rodine, kde otec vyhrával na husliach a uznával len solídne a seriózne povolanie na míle vzdialené armáde, nehovoriac 
o krkolomnom letectve. Vlado musel na želanie rodičov navštevovať Obchodnú akadémiu, ale už prvé nedostatočné a na konci roku reparát 
rodičov priam ohromil. „ Chlapče, chlapče, čo s teba len bude „? Zato kamaráti na bratislavskej kalvárii spievali o Vladovi ódy. Veď ako 
jediný pred ich očami hravo zdolal stavebnicu Merkur a zostrojil mínomet, ktorý na Silvestra vrhal svetlice tak vysoko, že ich bolo vidieť 
až na druhej strane Dunaja. Náš Vlado hovorili kamaráti dokáže zložiť akýkoľvek rozobratý bicykel a ešte mu zostanú súčiastky aj na 
budík. Už vtedy bo pre nich vrchný údržbár. Chalanom opravoval bicykle, motorky. No jeho siedmim nebom bol aeroklub. K letectvu sa 
však dostal až vďaka tomu, že rodičia  pred svojim múdrym študentom museli kapitulovať. Plachtiť začal krátko po vojne vo Vajnoroch 
a Dúbravke, kde bol na výcvik ideálny terén a mal aj ideálneho civilného učiteľa Jozefa Rampáša z Trnavy. Vďaka nemu absolvoval aj 7 
zoskokov. Ibaže jedného dňa jeho učiteľ uletel s vetroňom vo vleku do Rakúska, kde požiadal o azyl. 

     Traja spomínaní kamaráti sa stretávali v aeroklube, kde sa ich koníček 
premieňal na túžbu narukovať k letcom, čo sa im aj podarilo. Ale pilotom sa stal iba 
Krman. Náhoda ich dala dokopy v Malackách  na letisku v Kuchyni, kde spoločne 
pripravovali úlet na západ. Veď stačilo preletieť Moravu a sú slobodní. Boli takí naivní, 
že pred úletom napísali svojim najbližším 6 listov s vyznaním, kde vysvetľujú svoj počin. 
Ibaže v listoch sľubovali aj pomstu svojmu niekdajšiemu kamarátovi, plachtárovi Mirovi, 
ktorý sa stal členom ŠTB a na svojich kamarátov donášal. Keďže sa im vtedy nepodarilo 
uletieť tŕpli ako si ich požičajú pre spomínané listy. Našťastie ich kamaráti vedeli mlčať 
a nezradili. O listoch nevedela ani Ruženka Kišová, prvá Vladova láska. Spoznali sa 
v aeroklube a zblížili sa na Troch Duboch, kde aj civilné letectvo predvádzalo 
akrobatické lety a výsadky parašutistov. Pri poslednom 18 zoskoku Ruženky si padli do 
náručia a neskôr začali spolu chodiť. Nemali k sebe ďaleko lebo Vlado vlastnil motorku 
Ogar a tou bol z Piešťan do Bratislavy za jeden a pol hodiny. 

     Na kádrový pohovor do Prostějova však cestoval vlakom a s malou dušičkou. 
Kamaráti mu naznačili, že proti niečo majú a určite ho suspendujú. Veliteľ leteckej školy 
štábkap. Kohoutek ho však privítal žoviálne. “ Som rád, že môj žiak tak napreduje. Na 
leteckom dni v Bratislave ste excelovali, keď písali o Vás. Cítil som sa ako by písali 
o mne. Máte skvelé výsledky aj ako inštruktor u svojich zverencov. Lietať naučíte, ale 
vychovať letca nedokážete“! Ako to myslíte súdruh kapitán ? „ Ako hovorím. Nemôže 
byť dobrým inštruktorom ten kto stále pripomína RAF! Kedy ste s mladými pilotmi 
hovorili o politike, o sovietských letcoch? Rozdiel medzi americkým pilotom a Vami je 
iba v uniforme. A vôbec! Z akej organizácie ste prišli do armády? Čo znamená 
SLOBLET“? Naozaj neviem náš civilný aeroklub sa volal SLOVLET. „ SLOBLET ste si 
dešifrovali, ako skratku protištátneho hesla Slobodu letcom „! Až vtedy si Krman uvedomil, že ten čo ho udal si kruto zažartoval na jeho 
účet a existenciu. Potom sa usmial a povedal. Keď sme si občas po výcviku vo Vajnoroch sadli k vínku ktosi z nás tam povedal, že sme 
členmi klubu SLOPLET, čo znamená – slopať a lietať. „ Aj to hovorí o Vašom vzťahu k socialistickému letectvu. V kádrových materiáloch 
nemáte jedinú kladnú zmienku. Ste z úradníckej rodiny, nemáte záujem o stranu, kašlete na robotnícku triedu. Na politických školeniach 
ste pasívny, ironický. Namiesto lásky k socialistickej vlasti preferujete lásku k jazzu“! 

     Aj tento rozhovor urýchlil prípravu na útek. A keďže na tancovačke v Redute opäť raz hrali americký šláger Domino a oni sa 
slovami rojčivo pridali Domino sa im stalo nielen nádejou, ale aj utajeným heslom na útek O Domine nesmela vedieť ani Ruženka. Keby sa 
útek  nepodaril tieň podozrenia by padol aj na ňu. Možno ba sama s útekom nesúhlasila. Napriek dlhodobým prípravám úteku nespoľahlivý 
inštruktor Krman mal v rukách iba mapu letiska blízkeho okolia. Letová mapa ČSR bola zaplombovaná a mohla sa používať iba v 
mimoriadnych prípadoch. Našťastie základňa mala tak málo skúsených pilotov, že občas povolili aj Krmanovi. Podaktorí triezvejší velitelia 
v ňom naďalej videli najmä perfektného pilota, ktorý ešte pred pol rokom, ako člen akrobatickej skupiny na C 104 udivoval divákov na 
leteckom dni v Bratislave. Keď sa v jeho rukách ocitla zaplombovaná letová mapa ČSR Krman plombu odstránil a mapu si dôkladne 
preštudoval. Ibaže ani na letovej mape sa nedalo zistiť demarkačné, okupačné vyznačenie zón v Rakúsku. Je predsa logické, že ak by 
pristáli v sovietskej zóne tak skončia za mrežami. Chtiac-nechtiac sa nakoniec museli spoľahnúť na starú dokrkvanú mapu z novín, kde boli 
vyznačené okupačné zóny. Tie sa však mohli dávno zmeniť. Vŕšili sa pred nimi starosti a pribúdali aj noci bez spánku. V ktorý deň určia 
Molnára na strážnu službu v hangári ? Bude tej noci priaznivé počasie? Podarí sa im do hangára prepašovať elektrické variče a predhriať 
olej. A iba Boh a motor staručkého lietadla ARADO 96 vedia či lietadlo ten let prežije. 
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Dokončenie v budúcom čísle.                  Z magnetofónovej pásky prepísal       Pavel  F R A N Í K    KVV Ba 
 
Návšteva letiska Ivánka 
 

Podaktorým našim členom, ktorým sa asi naša 
klubová činnosť máli, sú organizovaní aj v Bratislavskej 
pobočke Slovenského leteckého zväzu generála 
Dr.M.R.Štefánika. 

Ale teraz vážne. Nie je to len spestrenie voľného času, 
ale aj otázka poznania práce „konkurenčného klubu“, nových 
ľudí a prostredia. Zúčastnili sme sa t.r. na akcii LZ, pietného 
aktu 127.výročia narodenia slovenského velikána 
Dr.M.R.Štefánika v jeho rodisku v Košariskách i pri mohyle 
v Ivánke pri Dunaji. Veľmi aktívny predseda Ing.Peter Matejčík 
CSc nám teraz, na 23.októbra, pripravil milú akciu. Pravidelná 
členská schôdza sa konala na ivanskom letisku, ktoré nesie 
Štefánikove meno. Predtým však, sa nám dostalo tej možnosti, 
prezrieť si letisko zo strany, ktorú radový klient leteckej 
spoločnosti neuvidí. V úvode nám člen vrcholového 
menežmentu letiska Ing Jaroslav Mach porozprával 
o pripravenosti letiska pred vstupom do Schengenského 
priestoru. Zároveň nás povodil po termináli a zaujímavým 
výkladom spestril prehliadku. Navštívili sme budúce  

dispečerske stanovisko pozemnej obsluhy, odbavovacie priestory 
pre mimoschengenské lety, letiskovým autobusom sme  sa 
previezli „skontrolovať“ hasičov, kde nám zástupca náčelníka 
poukazoval hasičskú techniku a zodpovedal na množstvo otázok. 
Potom sme si siahli na skutočný Boeing 757, ktorý tam bol 
v servise a ktorému z haly trčal chvost, pretože sa nezmestil ani do 
už nadstavovanej haly. Prezreli sme si ešte pracovisko kontroly 
batožiny, kde pracovníci pod röntgenom videli v batožine ozaj 
každú drobnosť. 

Na letisku sme dostali k dispozícii potom jednu väčšiu 
zasadačku, kde pán Mach dokončil svoj výklad a my sme sa mohli 
venovať klubovej schôdzi pri občerstvení, ktoré zabezpečilo 
vedenie letiska. Na akcii sa zúčastnili členovia KVV a LZ Pavel 
Franík, bratia Georgievskí, Milan Ambróz a Juro Poláček, ktorý sa 
tiež podpisuje pod tento príspevok. 

 
 
 
Spomienka na  Honzu   T I S O V S K É H O    2časť. 
 

   Krátko po ukončení výcviku v prijímači, sme vykonali slávnostnú prísahu, čím sa začal tvrdý 
výcvik, zameraný hlavne na zvýšenie telesnej zdatnosti, boja z blízka, taktickú prípravu a samozrejme 
i vzdušnú prípravu. Očakávali sme i prvé zoskoky z balóna. Ešte v tomto zimnom období prišlo v rozkaze 
ministra Národnej obrany gen. Čepičku k podstatným zmenám. V Kórei prišlo k prímeriu a tým poslanie 
príprav na nasadenie do boja dobrovoľných výsadkárov nepripadalo do úvahy a my sme prebrali úlohu 
vojakov normálnej prezenčnej služby. I keď sme nemali ešte normálne odvodné roky, minister nás nechal 
dokončiť povinnú dvojročnú službu, čím sa stalo to, že keď som sa ja vrátil z vojny, môj ročník práve 
narukoval. Okrem tejto zmeny, prišiel rozkaz ministra o zrušení vyššej dôstojníckej hodnosti štábneho 
kapitána a všetci nositelia tejto hodnosti boli automaticky povýšení na majorov. To sa týkalo i nášho veliteľa 
práporu. No, ale nepredbiehajme udalosti. 

Okrem tvrdého výcviku sme vykonávali i také práce, ako bolo škrábanie zemiakov pre kuchyňu, alebo 
drhnutie parketovej podlahy drátenkami, na zámočku v Zákupoch, kde sme mali svoje sklady. To ale bola 
práca nezaujímavá pre tvrdých „desantov“ . Náš veliteľ si pre nás vymyslel niečo zaujímavejšieho – bol to 
pochod z ľahkou poľnou, na 100 km. A tak sa aj stalo. Jedného rána sme s piesňou na perách vypochodovali 
smerom na sever od kasárni v sychravom počasí, kde sme mali už po členky napadaného snehu. No ale my 

sme išli a išli. Ja s LK – 26–kou voľne na rameni, chvíľkami na remeni a môj kamoš nabíjač, so zásobníkom a svojim samopalom. Keď 
sme prešli 50 km, prišiel dlho očakávaný  povel – voľno, odpočinok.  Len čo sme sa posadili do snehu, vo chvíľke sme takmer všetci 
zaspali od únavy. Veliteľ nás nechal odpočívať nie viac, ako 15 minút. Len sme troška vychladli, dal povel k nástupu. Reakcia však bola 
u všetkých rovnaká. Nikto sa ani nepohol. Nie preto, že nechcel, ale že nepočul, lebo sme všetci tvrdo spali. Veliteľ čaty dal rozkaz 
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veliteľom družstiev, ktorých sa mu podarilo zobudiť, použiť na budík pre nás delobuchy.  To bolo veľmi účinné a za chvíľočku sme opäť 
stáli zoradení podľa bojového zaradenia a nabrali sme smer 180 stupňov na kasárne, ktoré boli neuveriteľne ďaleko. Asi po absolvovaní 20 
km sme u osamotenej krčmičke dostali pohov a voľno. Aj keď bola hlboká noc, veliteľ zobudil majiteľa, ktorý nám otvoril, dostali sme 
povolenie zakúpiť si malé občerstvenie, podľa obsahu vlastnej peňaženky. Po chvíľke sme pokračovali ďalej. Keď sme skoro ráno prišli 
ustatí pred kasárni, veliteľ dal povel - pochod poradovým krokom. Všetci sme sa prebrali z únavy a cez bránu kasárei sme prešli ako na 
prehliadke. Úloha bola splnená. Veliteľ bol s výkonom prieskumníkov veľmi spokojný. Dostali sme hodinu na vyčistenie zbraní 
a uniforiem, dostali sme výdatný obed a nasledovalo voľno až do druhého rána, a poriadne smr si odpočinuli s pocitom dobre vykonanej 
práce. 

Náš veliteľ prieskumníkov, poručík Janko Tisovský, nás všetkých v čate pripravoval i na strelecké preteky zo všetkých zbraní, ktoré 
mali jednotliví radoví vojaci pridelené. Trénovali sme i streľby z rôznych trofejných zbraní, medzi ktorými nechýbala ani takzvaná 
„medveďovica“, ktorá sa chovala ako boxer. Kto poriadne nezalícil, dostal ranu ako k.o. Honza Tisovský všetkým zastreľoval  zbrane 
osobne. Keď išiel zastrieľať môj guľomet, na tristo metrov netrafil ani jednu figurínu. Naproti tomu, ja som položil všetky. Honza mi ho 
chcel zastreľovať, ale ja som ho požiadal, aby mi s hľadím a muškou nehýbal, že ja mu zaručím trafiť všetky ciele. Poslúchol ma a dobre 
urobil. Keď prišla hodina „H“, my sme odcestovali na celonárodné strelecké preteky do Bruntálu. A výsledok: Poručík Ján  Tisovský bol 
povýšený na nadporučíka. Prečo? No preto, že on sám bol najlepším strelcom z nemeckej parabole, ja som obsadil prvé miesto zo streľby 
z môjho LK – 26, môj nabíjač Julko obsadil prvé miesto zo samopalu. Naše družstvo bolo najlepšie v kolektívnej streľbe a „korunou“ 
všetkého, bolo hodnotenie i najlepšia kolektívna streľba v organizovanej čate na  „s t e č “. 

Neprezradil som tajomstvo mojej úspešnej streľby. Až teraz tak činím. Ja som prenášal  zámernú 4m  pod cieľom a 8 m vľavo od 
figurín, na vzdialenosť 300 metrov.   

 Jeden z veľmi dobrých zážitkov z vojenského života bola i účasť výsadkového vojska na prehliadke 9.mája 1952, keď sme 
pochodovali pred najvyššími predstaviteľmi štátu, pred prezidentom  a  najvyšším veliteľom ozbrojených síl, s.Klementom Gottwaldom  
v Prahe, na Leteňskej pláni. Nacvičovali sme poradový krok v útvare a mali sme bežné výsadkové oblečenie, červené barety, kanady 
a všetci sme mali výsadkové samopaly. Keď sme prechádzali popri tribúne s najvyššími predstaviteľmi, tak sme krok dokázali v kanadách 
tak hlasite prejaviť, že nás bolo lepšie počuť, ako pešiakov v  bagančách s cvočkami. Honza Tisovský i s ostatnými dôstojníkmi i tu 
zinkasovali pochvaly za bezchybný výkon. Vo voľnom čase počas príprav, som tu v Prahe, navštívil i moju priateľku a priateľku Milana 
Recha, Irenku Drlíčkovú, neskoršiu Milanovu manželku, ktorá tam slúžila v armáde, ako spojovateľka v poddôstojníckej škole, v regióne 
Veľkej Chuchle. Irka Rechová potom celý život pracovala v armáde. Toto naše priateľstvo trvá až doteraz. 

     
                             
        Jaroslav Fagan 
          KVV Zlín 
 
Rôzne : 
 
      +    Dňa 4.6.2007 sa zúčastnili naši zástupcovia J. Tuček, V. Timura, L.Hreha a P. Franík, výjazdu do Smoleníc. Pozreli si 

pomník Š. Baniča a stretli sa so zástupcami vedenia obce, starostom p. Pavlom Záreckým a mgr. Petrom Obúlaným. Boli prerokované 
otázky ďalšej spolupráce, možnosti vydania Baničovej medaile, ako i položenia venca k pomníku Š. Baniča dňa 29.8.2007. Navštívili tiež 
predchádzajúcu starostku P. Horňáčkovú. Pri dobrom víne a malom občerstvení si zaspomínali na akciu – postavenie pomníka Š. Baničovi, 
pri ktorej veľmi aktívne spolupracovala a mala veľkú zásluhu na jeho postavení.  Cestou domov stihli navštíviť i kolegu   I. Nemčeka 
v Pezinku, ktorému zablahoželali k jeho okrúhlym narodeninám.   

        +   Dňa 29.6.2007 sa naši členovia, ,ktorí odchádzali autobusom na Stretnutie 2007 zastavili na letisku v Slávnici, kde si 
prezreli letisko a pozreli sa na zoskoky svojich kolegov veteránov z lietadla AN-2, na padákoch  OVP-68 a „krídlo„.  Zoskoky uskutočnili 
naši kolegovia V.Gajdoš, J.Tuček, L.Hreha, M.Feješ, M.Michajlov, P.Alexander, M.Chrenka, V.Kratochvíl, A.Filo a ďalší veteráni z KVV 
SR.  

        +    Pokus o základný slovenský výškový rekord, takmer z deviatich kilometrov sa podaril skupine 5 slovenských parašutistov 
na letisku v Kuchyni. Skupinu viedol náš člen KVV Bratislava pprap. Marián Pifko. Okrem neho skákali npor. R.Veselý, rtm.R.Slepička, 
M.Gábor a P.Kaľavský. Skákali z lietadla AN-26. 

Blahoželáme Vám !!! 
        +     Dňa 20.7.2007 sme sa v spolupráci s Klubom slovenských letcov zúčastnili stretnutia v Košariskách pri príležitosti 

127.výročia narodenia gen.Dr.M.R.Štefánika. Tejto akcie sa zúčastnili naši členovia J.Poláček, P.Franík, J.Meheš, L.Hreha, O.Švrčková, 
T.Horváthová, M.Georgievský.   

       +      Dňa 22.-23.8.2007 sa v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie letcov bojovníkov za slobodu vlasti v 2.sv.vojne. V dvojdňovom 
programe bolo slávnostné zasadnutie letcov pod vedením plk.v.v.V.Švárného, odovzdanie vyznamenaní, kladenie vencov k pomníku 
padlých letcov a  pamätníku oslobodenia mesta Piešťany. 

V programe okrem spomienok na život u letectva, bola tiež prehliadka leteckého múzea. Za náš klub sa tohto stretnutia zúčastnil 
náš predseda P.Franík.   
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