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Raketový štart športového parašutizmu 

v Československu 

 
 

    Túto skutočnosť sme si vtedy ani neuvedomovali. Až dnes po päťdesiatich rokoch, keď 

tento nástup bilancujeme, môžeme povedať, že bol skutočne raketový. 

   Hovorí sa, že každý začiatok je ťažký. Tento prežíval aj náš začínajúci nový šport – 

parašutizmus. Zoskoky voľným pádom na Slovensku sa začali skákať už v roku 1946 na 

leteckých dňoch, ktoré organizoval Slovenský národný aeroklub (SNA). Ich propagátormi 

boli bývalí príslušníci v Slovenskej armáde: Muzika, Ilavský a Vašečka. Skákali na 

pilotných padákoch s výdržami voľného pádu od 5 do 40 sekúnd. Tieto zoskoky 

predvádzali hlavne na Slovensku, ale veľakrát aj v Čechách a na Morave. Do Čiech na 

propagačné zoskoky boli pozývaní hlavne zahraniční parašutisti z Francúzska 

a Československá armáda im na tento účel zapožičiavala aj dopravné lietadlá. 

   Parašutizmus svojou povahovou činnosťou bol súčasťou leteckých organizácií 

aeroklubov. Túto skutočnosť na vedomie však nebral ARČS v Prahe, ktorý sa od 

parašutizmu dištancoval. Zatiaľ čo vo svete bol aeroklubmi podporovaný, v ČSR bol 

ústredným aeroklubom brzdený. Napríklad v roku 1948 bol SNA pozvaný na 

parašutistické preteky do Talianska na získanie skúseností a ARČS na vycestovanie 

parašutistov súhlas nedal. Toto obdobie trvalo tri roky. Po ňom nastúpilo nové trojročné 

obdobie v rokoch 1950-1952, kedy sa rozvoj parašutizmu dostával na širšiu základňu.  

Ale  športová časť potrebná na účasť v pretekoch bola nulová. To spôsobilo, že naši 

športovci sa nemohli zúčastňovať medzinárodných a svetových pretekov. Na I. MS 

v Juhoslávii v roku 1951 pre túto príčinu neboli. Až koncom roka 1952 v rámci novej 

organizácie DOSLET začal nácvik športových disciplín. Zdokonaľovanie pokračovalo 

potom aj v rokoch 1953 – 54 vo Zväzarme. Na týchto priekopníckych začiatkoch sa 

najviac podieľal Vladimír Hlôška, ktorý získané poznatky zo zahraničnej tlače najprv na 

sebe overoval a získané skúsenosti odovzdával ďalej. No najväčší prínos na rýchlom 

raste našich športovcov mal sovietsky tréner Dimitrij Žornik, ktorý za týmto účelom bol 
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účastníkom mesačného kurzu v roku 1954 v Karlových Varoch. V tomto roku sa konali aj 

II. MS vo Francúzsku.  

 

Účastníci kurzov nácviku voľných zoskokov. Krajskí náčelníci para z celej ČSR – rok 1953, letisko Kralupy nad 

Vltavou.  

Zľava prvý rad: Kolář - Gottwaldov, Kriváň – Banská Bystrica, Valachová – Žilina, Tencer – Nitra, Scibert – 

Brno, krajský náčelník z Ostravy, ďalší nemenovaný, Parvonič – Praha. 

Druhý rad zľava: Kleiner – Liberec, Chovanec – Prešov, Plášil – Olomouc, Rumelová – České Budějovice, 

Wiesner, Piško – Košice, Nemček – Bratislava. 
 

Naše družstvo tak nastúpilo po prvý raz na majstrovstvá sveta a v celkovom hodnotení 

obstálo na II. mieste. To bolo prekvapenie, ktoré žiadny uchádzač majstrovstiev nečakal. 

Od MS vo Francúzsku ubehli dva roky a dostavil sa ďalší úspech. Ten bol vlastne 

zavŕšením raketového štartu našich športovcov na najvyšší svetový stupeň. V roku 1956 

na III. MS v Moskve družstvá mužov i žien sa stali absolútnymi majstrami sveta. 

V jednotlivcoch z mužov absolútny majster sveta sa stal Koubek a zo žien Maxová. Takýto 

úspech za tak krátku dobu štyroch rokov trvania intenzívneho športového výcviku sa 

doteraz na svete nikomu nepodarilo. 
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Moskva 1956. Absolútni majstri sveta v zoskoku padákom. 

                     Družstvo mužov zľava: Jehlička, Kriváň, Kaplan, Koubek, Ozábal a pilot Kdér. 

Družstvo žien zľava: Maxová, Kloubcová, Pangerlová, Jarkovská. 

 

   Tento úspech bol zároveň podnetom pre nasledujúce usporiadanie MS 

v Československu. Tejto cti sa dostalo Bratislave – kolíske nášho i československého 

parašutizmu. A tak IV. MS sa v roku 1958 konali v Bratislave na Vajnorskom letisku. 

Raritou na nich bola aj skutočnosť, že medzinárodná letecká federácia FAI delegovala 

všetkých tridsiatich siedmych rozhodcov len z Československa. Aj napriek tomu pracovali 

naši rozhodcovia nestranne a oficiálny protest nebol. Bol len jeden neoficiálny, keď sa 

sovietskym športovcom zdalo, že naši rozhodcovia ich ukracujú o zisk bodov. Predsedom 

športovej komisie „JURI“ bol Dimitrij Žornik. Jeho požiadali, aby si na našich 

rozhodcov „posvietil.“ Urobil tak a veľmi šikovne. Keď sa skákali akrobacie, postavil 

svoj telemeter blízko môjho a poctivo zapisoval chyby ich pretekárov a dodržané časové 

limity. Po niekoľkých zoskokoch prišiel k môjmu záznamu a porovnával ho so svojím. 

Súhlasne prikyvoval hlavou so slovami: „chorošo...chorošo,“ čím potvrdil ich 

športovcom, že chyba nie je u rozhodcov, ale u pretekárov. Medzi ďalších nespokojencov 

patrili aj novinári. Tí po skončení disciplíny chceli od nás vedieť výsledky. Rozhodcovský 

zbor im ich však mohol poskytnúť po niektorých disciplínach tak po 4 – 5 hodinách. Tak 

dlho trvalo ručné spracovanie. Výpočtová technika vtedy ešte nebola známa. Nevedeli 
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pochopiť, že to nie je futbal. Brankár dostane gól a skóre sa mení a výsledok je jasný 

hneď. To tak v komplikovanom hodnotení sa urobiť nedalo. 

 

Bratislava 1958. Víťazi v akrobacii počas voľného pádu: 

1. Koubek  2. Jehlička a Kriváň  3. Ostrovskij zo ZSSR 

 

   Aj napriek tomu, že družstvo našich pretekárov bolo v tom istom zložení, ako pred 

dvoma rokmi v Moskve, úspech nezopakovalo. Všeobecne sa potvrdilo, že je ľahšie 

vyhrať, ako výhru obhájiť. Družstvo mužov celkove bolo druhé a ženy obstáli na štvrtom 

mieste. Aj v jednotlivcoch sa umiestnil  na prvom mieste Ostrovskij – ZSSR a na druhom 

mieste Jehlička – ČSR. Za výbornú organizáciu MS v parašutizme sme obdržali od 

medzinárodnej organizácie FAI pochvalu. Tá bola akýmsi signálom, že tento pokus 

o usporiadanie MS nie je posledným pokusom. Od vtedy sa u nás už uskutočnilo niekoľko 

MS a naposledy aj teraz  v roku 2008 v Lučenci. No novinári zaneprázdnení celebritami 

nemali kedy o nich niečo podrobnejšie napísať. 

 

                                                                     Emil Tencer 
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Zápis z mimoriadnej členskej schôdze  

Oblastného klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica 

uskutočnenej dňa 30. augusta 2008 v Očovej 
 

    Mimoriadna členská schôdza a stretnutie členov O-KVV Banská Bystrica sa uskutočnila v objekte 

budovy Klubu dôchodcov na ulici SNP v Očovej pri príležitosti 64. výročia SNP, 15. výročia 

ozbrojených síl SR, 15. výročia samostatnosti SR a 90. výročia Československého letectva.  Stretnutie sa 

uskutočnilo aj v rámci konania Leteckého dňa „SLOVAK AIR FEST 2008“. Mimoriadna členská 

schôdza mala jeden bod programu, ktorý sa týkal podania krátkych informácií o činnosti klubu, 

priebehu Leteckého dňa,  účasti na kladení vencov pri pamätníku bývalého letiska Zolná a položenie 

kytice k pamätníku príslušníkov 2. paradesantnej brigády, ktorí tragicky zahynuli v katastri obce Očová.  

 

 

    Na schôdzi bolo podané občerstvenie, ktoré 

zabezpečil člen nášho KVV kolega Dušan Hancko. 

V rámci voľnej diskusie bola stručne zhodnotená aj 

doterajšia činnosť klubu a výboru . Potom sme sa 

presunuli motorovými vozidlami do priestoru bývalého 

poľného letiska Zolná, kde 17. septembra 1944 pristáli  

lietadlá La-5 FN 1. čs. stíhacieho leteckého pluku zo 

ZSSR. Členovia nášho klubu v rovnošatách vytvorili 

slávnostný rad pri kladení vencov štátnych a 

verejnoprávnych inštitúcií a spoločenských orgánov 

a organizácií. Po tomto slávnostnom pietnom akte sme 

 

sa presunuli späť na letisko Očová, kde sa 

konal letecký deň a očakával sa aj príchod 

prezidenta SR.  Po slávnostnom zahájení 

Leteckého dňa nasledovali ukážky leteckej 

pilotáže, zoskoky parašutistov, vystúpenie 

členov skupiny Lietajúci cirkus Martina 

Kindernaya z ČR s letovými ukážkami 

bojových scén z 1. a 2. svetovej vojny.  So 

záujmom boli sledované akrobatické kúsky 

majstra sveta v leteckej akrobacii Zoltana 

Veresa z Maďarskej republiky a Petra 

Podlunseka zo Slovinskej republiky. Slovenské 

športové akrobatické letectvo predstavili piloti 

Dušan Šamko, František Pytlík a domáca 

akrobatická skupina Očovskí bačovia. 
 

   Súčasťou programu boli aj prezentácie leteckej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky, dynamické ukážky zásahu príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky s využitím 

leteckej techniky, prezentácia Slovenského národného aeroklubu a vyhliadkové lety pre návštevníkov 

podujatia. Pri príležitosti 90. výročia československého letectva sa na SAF zúčastnili aj bývalí členovia 

legendárnej akrobatickej skupiny slovenského vojenského letectva - Biele albatrosy.   

   Po ukončení hlavnej časti prítomní členovia klubu v rovnošatách a červených baretoch boli položiť 

kyticu k pamätníku príslušníkov 2. paradesantnej brigády pri budove Obecného úradu v Očovej. Po 

tomto pietnom akte sa opäť presunuli do Klubu dôchodcov, kde celé stretnutie bolo zakončené. Osobitné 

poďakovanie patrí kolegovi Dušanovi Hanckovi, ktorý zabezpečil pre členov klubu takéto stretnutie po 

organizačnej aj materiálnej stránke. Schôdze a stretnutia sa zúčastnilo (podľa prezenčnej listiny) 24 

členov a 4 hostia.  

Zapísal: Ivan Bartoš 
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Šumiacke deti jasali 

 Miestny klub vojenských výsadkárov Juraja Kriváňa Šumiac sa po dohode s vedením základnej 

školy predstavil koncom školského roka žiakom a učiteľom ukážkou štyroch typov padákov a krátkou 

besedou o Jurajovi Kriváňovi a československom parašutizme. V Šumiaci je v blízkosti školy ulica 

pomenovaná po Jurajovi Kriváňovi (pôvodné meno mal Károly), deti však nevedeli, kto bol Juraj Kriváň 

a čím ako šumiacky rodák ich obec preslávil. Dozvedeli sa, ako reprezentoval československý 

parašutizmus pred päťdesiatimi rokmi, dozvedeli sa aj o jeho tragickej smrti. Keď 19. júna 2008 

členovia nášho klubu rozbalili a pomocou vetra nafúkli na školskom dvore padák PD – 47, nastalo veľké 

prekvapenie a údiv nad veľkosťou padáka, deti vo vytržení výskali. Udivení boli aj učitelia, mnohí sa 

priznali, že videli ozajstný padák a tak zblízka po prvýkrát. Nasledovala ukážka športového typu padáka, 

sovietskej výroby – UT 15.  Deti sa zaujímali o množstvo „dier“ ( výrezov ) vo vrchlíku  a „uší“                    

( klapiek ),  naši výsadkári im všetko ochotne vysvetlili. Ďalšia bola ukážka vrchlíka OVP 65/P. Deti si 

ho mohli ohmatať, rozvinúť na zemi, zdvihnúť do výšky ramien a nechať takto závanmi vetra „dýchať“. 

A opäť tu boli výkriky radosti, deti jasali pri každom poryve vetra a zdvihnutí padáka do výšky. Posledná 

bola ukážka modernejšieho typu padáka – krídla, žiaľ iba vrchlíka so šnúrami, bez záložného padáka ( 

Žiaden záložný padák sa nám doposiaľ nepodarilo získať). Oboznámili sme deti aj učiteľov so 

základnými technickými údajmi padákov, účele a spôsobe ich použitia. Ukážky padákov mali 

mimoriadny ohlas, deti o tejto udalosti ešte dlho hovorili, bol to pre ne nezabudnuteľný zážitok. Jedna 

žiačka sa autorovi článku a predsedovi miestneho klubu priznala, že chce byť parašutistka a rozhodnutie 

ju dodnes neopustilo. Bol by to určite prínos pre slovenský ženský parašutizmus, máme kritický 

nedostatok žien – parašutistiek. 

 Toto zasvätenie detí do základov parašutizmu malo priaznivú odozvu aj v miestnej škole. Pani 

riaditeľka Bošeľová nám umožnila stretávať sa posledný štvrtok v mesiaci v priestoroch školy, keďže 

komunitné centrum, v ktorom sme sa dovtedy stretávali, bolo dočasne zatvorené. 

 Podobné ukážky padákov s besedou chceme urobiť aj na školách v susedných  horehronských 

obciach. 

 Náš miestny klub sa v tomto roku rozrástol už o 50%, máme 15 členov. Tento rok chceme ešte 

vystúpiť na Kráľovú Hoľu, urobiť posedenie pri guláši a brannú súťaž. 

  

             Štefan Janáček 

        MK KVV J. Kriváňa Šumiac 

 

Poznámka: 

Dňa 13.11.2008 by sa Juraj Kriváň dožil 82 rokov ( narodený 13.novembra 1926) 
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NÁŠ  MIESTNY  KLUB  NESIE  MENO  JURAJA  KRIVÁŇA 
 

 

 Keď som sa ako chalupár rozhodoval založiť Klub vojenských výsadkárov v Šumiaci, išiel som 

do toho s vedomím, že na založenie miestneho klubu treba minimálne päť členov. Vedel som o troch 

bývalých vojenských výsadkároch, o Danovi Kollárovi, jeho švagrovi Štefanovi Dudášovi a Jozefovi 

Polačikovi. Štefan Dudáš ma zoznámil s Vladom Čupkom, bývalým vojenským výsadkárom. Vlado 

Čupka ma priviedol za Jánom Molentom, bývalým zväzarmovským parašutistom. Štefan Dudáš a ďalší 

Šumiačan Mikuláš Čupka slúžili spolu pri prieskumnom prápore v Písku. V Heľpe, v obchode so 

súčiastkami Elektro-Voda-Plyn, som sa dal do reči s vedúcim obchodu Milošom Kollárikom a vyšlo 

najavo, že aj on slúžil pri výsadkovej brigáde. Všetci poznali Janka Noska zo Závadky nad Hronom, tiež 

bývalého vojenského výsadkára. Od Štefana Dudáša som dostal spojenie na Šimona Dudáša, bývalého 

výsadkára a Šumiačana žijúceho v Poprade. To nás už bolo aj so mnou desať „ Horehroncov“. Vraj 

stačí poznať šesť ľudí a vybavíš všetko na celom svete. Asi to bude tak nejako. 

 Myšlienku založiť na Šumiaci miestny klub KVV som telefonicky konzultoval s predsedom 

oblastného klubu KVV Banská Bystrica, s Paľkom Vojtekom.  Súhlasil, mal len jednu výhradu a to že mu 

nebudem lanáriť Bystričanov. Tak sme klub zakladali deviati, Dano Kollár zostal naďalej organizovaný 

v Banskej Bystrici. 

 O snahe založiť miestny klub vojenských výsadkárov som informoval starostu obce a zároveň 

som ho poprosil o poskytnutie miesta na schádzanie sa raz do mesiaca. Vyšiel nám v ústrety a 3. augusta 

2007 sa mohla uskutočniť, za účasti ôsmich mužov  a  Ľubky Šuplatovej ako hostky z KVV oblasti 

Bratislava, zakladajúca schôdza nášho miestneho klubu v komunitnom centre obce. Nových členov som 

oboznámil so základnými článkami Stanov KVV SR. Zvolili sme trojčlenný výbor, ktorý sme neskoršie 

rozšírili o revíznu komisiu.  Šumiačania rozhodli, aby miestny klub niesol meno ich rodáka, osobnosti 

obce, parašutistu a pilota Juraja Kriváňa. Toto meno je nám sedemdesiatnikom dôverne známe už 

desaťročia. Kronikár nášho klubu Vladko Čupka je odchovancom Juraja Kriváňa. Napísal o ňom už 

veľa článkov a má  uschované vzácne dokumenty  z jeho života. Vladko poskytol informácie do 

monografickej publikácie Mikuláša Rybára ŠUMIAC, ktorej je aj spoluautorom, spolu s naším členom 

a bývalým riaditeľom školy Jánom Molentom. Monografia vyšla tento rok, dá sa ešte zakúpiť, žiaľ, autor 

sa nedožil jej vydania. Juraj Kriváň má v Šumiaci aj ulicu nesúcu jeho meno (stála tam jeho rodná 

drevenica),  na Šumiaci žije ešte jeho sestra a nepočetné príbuzenstvo. 

 Dovoľte niekoľko riadkov o tomto mužovi. Juraj Károly ( neskoršie si dal zmeniť priezvisko na 

Kriváň) sa narodil 13. novembra 1926 v Šumiaci.  Rodičia boli roľníci.  Ľudovú školu skončil v Šumiaci, 

meštianku  v Brezne  a  učiteľský ústav v Banskej Bystrici. Stal sa prvým učiteľom v histórii Šumiaca, 

ktorý sa tam aj narodil. Juraj vedel aj krásne maľovať. Talentovaného študenta prijali aj na vysokú 

školu výtvarných umení. Narukoval ale k výsadkovému vojsku a absolvoval školu dôstojníkov v zálohe. 
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Po skončení vojenskej služby  pracoval od roku 1950 ako inštruktor parašutizmu v Banskej Bystrici 

a ako talentovaný športovec sa parašutizmu upísal. Ako československý štátny reprezentant súťažil na 

troch majstrovstvách sveta: v roku  1954 to bolo Francúzsko, v roku 1956 Sovietsky zväz a v roku 1958 

to bolo Československo ( Bratislava ). Ako jeden z najlepších znalcov teórie parašutizmu vycvičil spolu 

s Gustávom Koubkom parašutistov v Číne.  Na Majstrovstvách sveta v Moskve (r. 1956) sa 

československé družstvo stalo majstrom sveta a Juraj Kriváň vytvoril svetový rekord v zoskoku na 

presnosť pristátia z výšky 600 m. Zväzarm mu vďačil za vycvičenie špičkových československých 

parašutistov. 

 Paradoxne nie parašutizmus, ale lietanie sa stalo Jurajovi osudným. Dňa 7. októbra 1960 sa ako 

pilot-vysadzovač vracal lietadlom L- 60 Brigadýr z letiska Prievidza na letisko Očová. Za zlej 

viditeľnosti havaroval v Kremnických horách. Touto smutnou udalosťou sa ukončil život tohto nášho 

rodáka. Zostal ale žiť v našich srdciach, ktoré sa tiež zasvätili tomuto krásnemu športu.  

 Na jeho počesť sa každoročne konala na Slovensku súťaž  v zoskoku padákom v klasických 

disciplínach - Memoriál Juraja Kriváňa. Juraj Kriváň je pochovaný na cintoríne v Sliači. 

 Dňa 29.novembra 2007 sme na slávnostnej schôdzi, za účasti jeho syna a blízkych príbuzných 

žijúcich na Šumiaci, udelili nadporučíkovi Jurajovi Kriváňovi, zaslúžilému majstrovi športu, majstrovi 

sveta v parašutizme a svetovému rekordérovi čestné členstvo in memoriam. Ako miestny klub sme si 

predsavzali, že urobíme všetko preto, aby meno takej osobnosti ako bol Juraj Kriváň neupadlo do 

zabudnutia. Dňa 11.novembra 2008 uverejnili noviny Horehronec článok nášho člena a kronikára 

Vlada Čupku o Jurajovi Kriváňovi a našom miestnom klube KVV nesúcom jeho meno. Dňa 13. 

novembra, pri príležitosti nedožitého výročia Jurajových narodenín, vysielalo rádio Regina rozhovor 

s Vladom Čupkom o Šumiaci, Jurajovi Kriváňovi a o našom miestnom KVV. Vlado Čupka vystavil pri 

tejto príležitosti v oznamovacej vitríne  na námestí obce historické dokumenty, dobové fotografie 

o Jurajovi Kriváňovi a fotografie dokumentujúce činnosť nášho klubu. V ten istý deň sme umiestnili za 

účasti starostu obce pána Marcela Polláka, riaditeľky školy pani Marty Bošeľovej  a pracovníčok 

komunitného centra na námestí obce, pod tabuľu ulice nesúcu názov ulica J. Kriváňa, venček 

s trikolórou ako spomienku na jeho nedožité 82. narodeniny. Na spoločnom posedení na uctenie si jeho 

pamiatky sa nám do klubu prihlásili ďalší štyria členovia. 

 Ešte predtým sme v priebehu roka prijali do klubu štyroch členov: Alexandra Človiečka 

z Popradu, Janku Hubinskú z Bratislavy, Ondreja Varšu a Dušana Károlyho zo Šumiaca. 

 Z ďalšej našej činnosti spomeniem prednášku o parašutizme a J. Kriváňovi spojenú s ukážkou 

padákov pre žiakov miestnej školy v júni tohto roka. Ukážka na školskom dvore potešila nielen žiakov 

ale aj učiteľov. Plánujeme urobiť takéto podujatia aj na iných školách v okolitých obciach Horehronia. 
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 Zakončím smutnou udalosťou. Dňa 18. novembra 2008 nás po ťažkom úraze ešte v júli tohto 

roku navždy opustil náš obetavý člen, spoluzakladateľ klubu a výborný kamarát Štefan Dudáš. Česť jeho 

pamiatke.  

 

          Štefan Janáček 

          Ľubica Šuplatová 

 

 

Výročie narodenia Juraja Kriváňa  

 

 

Vitrína s dokumentmi o J. Kriváňovi v obci Šumiac 

 



11 

Ako doplňujúcu informáciu k diskusii na našej Výročnej členskej schôdzi O-KVV 9.apríla 2008 

k príspevku kol. Dana Kollára k zástave II. paradesantnej brigády uverejňujem pre našich členov KVV 

jeden zaujímavý článok z časopisu FILMAG speciál č. 11, marec 2008. 

 

 

 


