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Úvodom 
 

   Minulé číslo nášho klubového Spravodajcu bolo viac takého slávnostnejšieho vydania. 

Oslávili sme v Žiline 20. výročie založenia Klubu vojenských výsadkárov a bolo zvolené nové 

predsedníctvo KVV SR.  Ostalo nám poďakovať plk. v. v. Antonovi Múdremu za jeho obetavú 

prácu vo funkcii predsedu KVV SR a novozvolenému predsedovi plk. v. v. Ing. Jozefovi 

Tučekovi zablahoželať k zvoleniu za prezidenta KVV SR a popriať mu veľa zdaru v tejto 

funkcii. Teraz budú nasledovať prisľúbené príspevky od kolegu Emila Tencera spomienkou 

Petra Mamráka na „Zoskoky z balóna“  a spomienkami kolegu Štefana Janáčka. Nasleduje 

príspevok od pražského kolegu Vlada Gajdoša Vojenskí výsadkári po rozpade Varšavskej 

zmluvy, opäť plynule nadviažeme na akcie, ktorých sa naši členovia zúčastnili a ďalšie 

informácie z oblasti histórie vojenských výsadkárov a parašutizmu. 

 

Ivan Bartoš 

 

 

Zoskoky z balóna 
(spomína Peter Mamrák) 

 

    V roku 1951  bol som ako branec odvedený a narukoval som 

k výsadkovému vojsku do Sabinova. Po mesačnom výcviku v prijímači som 

bol odvelený do školy dôstojníkov v zálohe (ŠDZ) do Stráži pod Ralskem. 

Prvé dni výcviku boli pre nás dosť perné, ako v jednotlivých prípravách, tak 

aj hlavne v bojovej, taktickej, chemickej, streleckej a v ďalších. Pri cvičení 

pozemnej prípravy som mal výhodu. Tú viedli velitelia družstiev 

poddôstojníci, absolventi ŠDZ. Opýtal som sa svojho veliteľa, koľko má 

zoskokov. On na to, že štyri. Bol ale zvedavý, prečo sa to pýtam. Odpovedal 

som mu, že mám devätnásť zoskokov aj inštruktorský kurz v civile. Uznal mi, 

že toho viem oveľa viac ako on a môžem preto viesť výcvik družstva za jeho 

prítomnosti. Každý cvik som najprv popísal a vysvetlil, prakticky ukázal 

a potom už len u frekventantov kontroloval správnosť prevedenia cviku. 

Blížili sa nám v tom období vianočné sviatky. My sme už rozmýšľali, že dostaneme dovolenky 

a pôjdeme domov navštíviť naše rodiny. Lenže na Ministerstve národnej obrany v Prahe ešte 

nebol na to daný súhlas. Až posledný deň pred Štedrým večerom sme po raňajkách 

odpochodovali sedem kilometrov pod Veľké Ralsko na taktickú prípravu útoku. Keď sme začali 

cvičiť, nemali sme v sebe žiadne nadšenie, ako to obyčajne bývalo. Bolo to niečo po 9.00 

hodine, keď prišiel dozorný roty a oznámil, že sa máme vrátiť do kasární, lebo sa ide na 10-

dňovú dovolenku. Zaznelo mohutné „hurááá,“ akoby to bolo skutočné víťazstvo v normálnom 

boji. Do kasární sme šli behom. Tam nám veliteľ školy stručne vyhlásil: “Priepustky na 

dovolenku dostanete až po kontrole rajónov na izbách a rajóne roty.“ Tak vzorne a rýchlo sme 

už nikdy neupratali rajóny ako vtedy. Presne na obed boli rozdané priepustky. No nás k vlaku 

na stanicu do Cvikova čakala ešte cesta päť kilometrov dlhá. Behom sme dorazili na stanicu, 

dali si opečiatkovať priepustky a vlak už vchádzal do stanice. My chlapci „východniare“ sme 

mali veľké šťastie. Ak by sme boli zmeškali vlak, tak by sme pravdepodobne zmeškali aj 

štedrovečernú večeru. No na šťastie sa tak nestalo. 

Keď prišla jar, pozemný výcvik sme skončili a blížili sa nám zoskoky. Pred nimi sme 

absolvovali lekárske prehliadky v Litoměřiciach. Zoskoky boli plánované na pondelok, ale mne 

ešte predtým v sobotu veliteľ školy oznámil, že skákať nemôžem. Zostal som prekvapený 

a spýtal som sa ho na dôvod. Odpovedal, že lekári nedali súhlas, lebo mi chýba polovica 

prvého článku na palci (prakticky necht). Hovorím mu: „Súdruh kapitán, v civile mám 
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devätnásť zoskokov a tam mi to nevadilo.“ On na to: „ Verím vám, ale čo sa mňa týka, súhlas 

by som dal. A čo potom, ak sa vám stane úraz? Bol by som braný na zodpovednosť.“ Veril som 

mu a aj napriek tomu som mal šťastie. V nedeľu ráno, keď všetci dôstojníci boli doma a ešte 

spali, po šiestej hodine došiel z Ministerstva národnej obrany v Prahe veliteľ výsadkového 

vojska na stretnutie s vojakmi. Bez účasti dôstojníkov, tak si overoval bojovú pripravenosť 

vojakov. Bol som práve na raňajkách v jedálni a vidím vo dverách vchádzať majora. Nechal 

som raňajky, vstal som a poradovým krokom som mu šiel v ústrety. Zastal som a zahlásil som 

sa: „Súdruh major, vojak Mamrák. Môžem s vami prehovoriť?“ Rukou ma objal okolo krku, 

zaviedol ku stolu a sadli sme si na lavičku. Spýtal sa: „Tak povedz, čo máš?“ Vysvetlil som mu, 

že už zajtra sú zoskoky a veliteľ mi oznámil, že nebudem môcť skákať, lebo lekári nedali súhlas 

kvôli úrazu, ktorý som mal na prste. Lenže v civile som s tým mal devätnásť zoskokov. Spýtal sa 

ma, či tam nie je ešte niečo iné. Na moju odpoveď že nie, povedal: „Zajtra budeš skákať.“ Ešte 

som mu povedal, že aj ďalší siedmi parašutisti z civilu nebudú môcť skákať, lebo pred 

lekárskou prehliadkou si dali pivo a mali zvýšený krvný tlak. „Neboj sa, budú aj oni skákať 

s mojím súhlasom.“ V nedeľu poobede ma dal zavolať veliteľ školy a oznámil mi, že zajtra 

môžem skákať a aj ostatní. 

Zoskoky sme robili z upútaných balónov. Balón bol upútaný na oceľovom lane. Na zoskok do 

balónového koša nastupovali dvaja výsadkári. Navijak, ktorý bol na zemi, postupne povoľoval 

lano, až kým nevystúpil balón do požadovanej výšky, ktorá sa pohybovala okolo 600 m. Po 

dosiahnutí výšky vysadzovač otvoril dvierka a dal povel na zoskok. Vykročím z okraja otvoru 

v koši a robím krok dopredu – do prázdna. Padám do hĺbky. Letím a čakám, že dostanem trh 

pri otváraní padáka tak, ako som bol naučený a zvyknutý pri výskoku z lietadla. Trh 

neprichádzal a ja som sa domnieval, že sa padák neotvoril. Pozrel som sa hore a v tom sa mi 

vrchlík padáka otvoril. Pri zoskoku z balóna je otváranie padáka trochu oneskorené oproti 

zoskoku z lietadla. To preto, že skákajúci z balóna nemá doprednú rýchlosť, ktorú má pri 

zoskoku lietadla. 

   V jednom dni, keď sa robili zoskoky z balóna, došlo k nepredvídanej situácii. Končil sa deň 

zoskokov a zostala ešte jedna výsadka, ktorú mal vysadiť druhý vysadzovač. Vedomý si toho, že 

je to posledná výsadka a vo viere, že sa už nič nemôže stať, chcel so balóna nastúpiť bez 

padáka. Preto vysadzovač predošlých výsadiek, ktorý bol ešte v balóne mu povedal, aby to 

nechal tak, že on to ešte vysadí. A to bolo šťastie v nešťastí. Po dosiahnutí výšky, keď balón už 

opustil posledný parašutista, vtom sa roztrhlo lano a balón začal prudko stúpať do výšky. 

Vysadzovač sa snažil otvoriť núdzový ventil, ale ten nie a nie otvoriť. Balón sa vo výške 

dvetisíc metrov začal trhať. Vysadzovač nemal inú možnosť, len balón opustiť, vyskočiť a po 

voľnom páde otvoriť padák. Po otvorení padáka padajúci kôš balóna preletel tesne okolo 

padajúceho vysadzovača, ktorý za tým šťastne pristál na zemi. Aj to bolo poučenie, ako je 

dôležité presne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Vysadzovači si podali ruky a chlapsky sa 

vyobjímali. Ten prvý bol šťastný za správne rozhodnutie a druhý vďačný za to, že je živý. 

 

 

          Zo spomienok Petra Mamráka  voľne spracoval Emil Tencer       august 2014 

    

 

                                                                                  

Viete, že... 
...medená socha patróna parašutistov – sv. Michala. je umiestená na najvyššom (80m) mieste 

francúzskeho pútnického miesta Mont – Saint – Michel, ktoré je od roku 1979 na Zozname 

svetového dedičstva UNESCO. Zoznam obsahoval v roku 2013 celkom 981 lokalít z celého 

sveta. V kláštore sa nachádza i sadrová replika sochy. Sochu zhotovil v roku 1895 podľa 

návrhu architekta V. Pettingranda sochár E. Fremiet.  
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Spomienky Štefana Janáčka 
 
 

Štefan Janáček, pre kamarátov Pišta ,bratislavský parašutista,  neúnavný 

organizátor klubového života vojenských výsadkárov „na dôchodku,“  

živý pamätník všetkých udalostí, mien,  telefónnych čísiel. Narodil sa 

22.decembra 1939 v Hrnčiarovciach pri Trnave. 

 

   

 

 

Tak som to nechcel 
 
 Po vyučení v Bratislave som dostal umiestenku od montážneho podniku Spojov na 

východné Slovensko. V roku 1957, v auguste, som pracoval v chemickom kombináte CHEMKO 

Strážske. V utorok 14.augusta som si na informačnej tabuli pri vstupe do závodu všimol  

oznam, ktorý ma okamžite upútal. Mal nadpis: PRÍĎ MEDZI NÁS a oslovovali v ňom 

záujemcov o krúžok parašutistov. Oznamovali, že prvé zoskoky sa uskutočnia 17. a 18. augusta 

na letisku v Kamenici nad Cirochou. Skákať sa malo o štyri dni. To som teda nemohol a ani 

nechcel stihnúť. Po práci som tam predsa len zašiel, vedel som, že budúci parašutisti dostávajú 

riadne do tela, chcel som mať dobrú kondičku, v tom čase som už hral v Bratislave futbal ako 

starší dorastenec za klub ISKRA - Závod mieru. Kondička 

sa ale nekonala.  

 V závodnom klube Chemka bol na tanečnom 

parkete natiahnutý padák pripravený na praktickú ukážku 

a kurz balenia. Videl som to čudo po prvýkrát tak z blízka. 

Na obale bolo napísané PD-47, ale zasvätení mu hovorili 

pédeta. V obskakovaní pédety sa pokračovalo aj v stredu, 

aj  vo štvrtok. Na tréning pristávania na zem a nácvik 

parakotúľov poslúžilo zamrežované okno závodného 

bufetu, stačilo sa len naň vyškriabať a skočiť. Náš 

inštruktor bol 26-ročný bývalý vojenský výsadkár Štefan 

Baláž. Vo štvrtok nám rozdal dotazníky, ktoré sme 

okamžite vyplnili. Absolventi tohto výcviku mladší ako 18 

rokov potrebovali podpis rodičov, čiže aj ja. Nerobil som 

si z toho ťažkú hlavu, veď som ešte nemal  skákať. 

 Lekársku prehliadku nám spravili v piatok 

dopoludnia, u  závodného lekára Chemka Strážske. 

Popoludní sme chytili vlak do Humenného. V Humennom sme prestúpili na vlak do Kamenice 

nad Cirochou. V Kamenici stál vlak bezprostredne pri letisku. Prekrásnym miestom v objatí 

pohoria Vihorlat som očarený dodnes, letisko Kamenica bola moja láska na prvý pohľad a trvá 

dodnes. 

 Pamätám sa, ako sa nás po vystúpení z vlaku ujali nejakí ľudia, povedali, kam máme ísť 

a čo máme robiť, rozdali nám celty na postavenie stanov a deky na prenocovanie. Zišlo sa nás 

tam asi 25-30 chlapcov, všetci 17-18 roční. Prišli na letisko urobiť prvé zoskoky, riadne 

vycvičení v krúžkoch parašutistov vo svojich strediskách. Milo ma prekvapilo, ako ma medzi 

seba prijali. Boli to chlapci z Michaloviec, Sobraniec a neviem odkiaľ ešte, všetko  z blízkeho 

okolia. Väčšinou „hutorili“ ,ale veľa z toho, čo chceli povedať, som nerozumel. Vyrozumel som 

ale toľko, že večer je v dedine „vešelka“, že tam pôjdu a volali aj mňa. Vyhováral som sa, že 
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tam nikoho nepoznám,  nikto ma nepozval, ale oni mali len jeden argument, že u nich je taká 

obyčaj, že každý, kto príde na svadbu, je vítaný hosť a tak sa k nemu budú všetci chovať. 

 Keďže som vedel stavať stany, zostal som na letisku ešte s niekoľkými čo to vedeli tiež, 

do večera sme postavili stany pre všetkých. Už som driemal, keď sa vrátili rozjarení chlapci zo 

svadobnej hostiny. Priniesli nám aj výslužku - vyprážané rezne, chlieb a zákusky. 

 Ráno po budíčku nás neminula rozcvička, predstavili nám zväzarmovských 

funkcionárov a inštruktorov. Pridelili nám tie známe sivé kombinézy, niektorí vyfasovali aj 

 zväzarmovské kožené  kanady. Ja som si kanady neprevzal, nemal som záujem skákať a bol 

som presvedčený, že bez kanád nebudem musieť nastúpiť do lietadla s vycvičenou skupinou, 

nebol som ešte pripravený  a dúfal som, že bez správnej obuvi ma vyradia zo skupiny. 

 Po poučení (predzoskokovej príprave) nás rozpustili, aby sme si mohli ísť kúpiť niečo 

na jedenie do miestneho obchodu, s upozornením, že keď budeme počuť hluk motora lietadla, 

máme sa hneď vrátiť na letisko. O chvíľu to lietadlo s rachotom priletelo a my sme ozlomkrky 

bežali na letisko. Rozdelili nás do výsadkových skupín po 8-10 členov. Padáky už boli 

pripravené, nabalili ich starší športoví parašutisti z Prešova. Padáky pridelili aj našej skupine, 

starší kolegovia nám pomáhali ustrojiť sa. Stáli sme v rade, dostali sme ešte kožené „halbne“ 

na ochranu hlavy a účesu. Krátko nás poučili, ako a kedy otvárať záložný padák. Ešte stále 

som to vnímal len ako nejakú hru na parašutistu, čakal som na okamih, kedy si zodpovední 

všimnú, že nemám obuv na zoskoky a vyradia ma z radu. Už som mal väčší strach z priznania, 

že nemám za sebou riadny výcvik v krúžku, ako zo zoskoku.    

 Pri kontrole ustrojenia a padákovej kontrole si konečne jeden inštruktor všimol, že mám 

len polobotky. Na moje veľké zdesenie ma nevyradili, ale ma posadili na zemi poukladanú 

strešnú krytinu a prezuli do kanád.  Vtedy som už pokus o priznanie pravdy o výcviku hodil za 

hlavu, moje podvedomie premohla  túžba vyskúšať si skočiť padákom. Čakali ma už len 

otvorené dvere lietadla, ktoré ma priťahovali ako magnet a ku ktorým sme sa blížili husím 

pochodom. Bolo to dvojmotorové lietadlo s dvojitou smerovkou, Siebel, s označením OK-ZDF, 

vojenská korisť po Nemcoch.  Útroby lietadla nás zhltli, vysadzovač s pilotným sedacím 

padákom (Franto Novák) popripínal naše výťažné laná ku kotevnému lanu v hornej časti 

paluby lietadla a postavil sa k otvoreným dverám. 

 Motory zahučali, lietadlo narolovalo na koniec letiska a pripravilo sa na štart. Opäť 

zahučanie, rozbeh a o chvíľu strata dotyku kolies so zemou. Znova ma prepadli pochybnosti 

o mojom rozhodnutí a úmerne s  naberaním výšky sa zmenšovala moja nádej, že predsa len 

niekto príde na to, že nie som riadne vycvičený, že som v lietadle vlastne omylom a 

omylom budem musieť vyskočiť. V lietadle sme sa premiestňovali na lavicu potiahnutú modrou 

koženkou, po ktorej sme sa v sede presúvali až k dverám Siebla. Dvere mali vo výške asi 1 

meter držiaky na bezprostredné pritiahnutie sa k dverám. 

  Lietadlo nastúpalo do výšky 600 metrov a nabralo kurz na výsadok. Prvý skákajúci, 

sediaci tesne pri dverách, položil pravú nohu na pevne prichytenú stúpačku do lietadla, potom 

ľavú nohu. Na povel vysadzovača „vpred“ sa vyskakujúci chytil pravou rukou okraja dverí, 

potom ľavou rukou okraja dverí, vzpriamil sa a súčasne ľavú ruku položil na horný okraj 

záložného padáka, pravou rukou pritlačil vo výške uvoľňovača záložný padák k telu a vyskočil 

smerom dozadu. Na jeden okruh nad letiskom vyskakoval vždy len jeden cvičenec. Sedel som za 

kabínou pilota, chrbtom k smeru letu. Bol som v poradí predposledný, vedľa mňa, vľavo od 

otvoru kabíny pilota, sedel posledný skokan. Mal som dosť času pozorne sledovať všetky 

výskoky predo mnou, aby som odkukal, čo som sa mal naučiť ešte na zemi. Keď prišiel na mňa 

rad, stisol som na  znak spolupatričnosti predlaktie toho posledného, ten mi prikývol hlavou. 

Bol to cigánsky chlapec, myslím že zo Sobraniec. Vo dverách som urobil všetko odkukané, 

stihol som si ešte uvedomiť hĺbku medzi mnou a zemou a pomyslieť na matku a tiež na toho tam 

hore, aby ma ochránil. Vyskočil som. O chvíľu som pocítil strašné trhnutie, pozrel som hore, 

vrchlík bol nafúknutý, šnúry napnuté a ja som mal pod tou bielou kopulou pocit, že stojíme na 
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jednom mieste, padák a ja, ja a padák. Neopísateľný pocit, ktorý môžete iba zažiť. Nie je to 

dopriate každému. Dokázal som to! V tej chvíli som bol rád, že neprišli na môj „skrátený“ 

výcvik. Tam hore, všetko podo mnou bolo malé, koľaje a cesty úzke. Kochanie sa krajinou ale 

netrvalo dlho. Akosi rýchlo sa začala zem približovať, všetko zväčšovať. Nakoniec sa ešte aj 

roztancovala. Bolo treba riadiť padák a  pripraviť sa na pristátie – nohy spolu, pritiahnuť 

zadné popruhy a bum. Kotúľ - nekotúľ, zem si ma voľajako sama poskladala a uložila.  

 Postavil som sa, poodopínal karabíny na postroji, odopol záložný padák a vyzliekol 

som sa z postroja. Padák som zbalil do transportnej brašne, záložný padák do brašne 

záložného padáka a išiel som nahlásiť inštruktorovi správu o vykonanom zoskoku v tomto 

znení: „ Súdruh inštruktor, cvičenec Štefan Janáček vykonal zoskok bez závady.“ (V duchu som 

si hovoril, že som sa mal zahlásiť ako „polocvičenec“, ale hodili ma do vody a ja som sa 

neutopil, takže som bol vlastne už vycvičený.) Tým inštruktorom Prešovského kraja, ktorému 

som podával hlásenie, bol Paľo Gdovin. 

 Ešte v ten istý deň sme pod dohľadom športových parašutistov balili na poľných 

baliacich stoloch padáky na druhý zoskok, ktorý sme urobili popoludní. Kontrolu balenia mal 

na starosti vtedy krajský balič padákov Ladislav Platko. 

 Popoludní skákali aj športoví parašutisti. Skákali zoskoky s voľným pádom, čo bolo pre 

mňa opäť niečo nové, fascinujúce. Mali menšie padáky ako my cvičenci, športové, s guľatým 

vrchlíkom. 

Obdivoval som stopky a výškomery umiestnené na ich záložných padákoch. Ich prístup 

k skákaniu bol uvoľnený, nestresový. Niektorí mali na konte už niekoľko stovák zoskokov,   

športové skákanie bol ich život.   

 Navečer, po skončení prevádzky, zostal Siebel s vypnutými motormi na konci letiska. 

Mal poškodenú „ostrohu“- tretie koliesko medzi chvostovými plochami. Ostroha trčala až nad 

trup Siebla. Bolo ho treba dotlačiť k letiskovej budove. Zadok lietadla sme niesli a tak ho 

dotlačili k budove. Siebel nebol schopný lietať. Obávali sme sa, že sme ten víkend doskákali. 

Ale nebolo to tak. Inštruktori zabezpečili na nedeľu druhé lietadlo – Sokola. Vysvetlili nám, 

ako sa zo Sokola skáče. Kabína sa posunie dozadu, skákajúci si sadne na okraj kabíny 

a z pogumovaného chráneného okraja krídla skáče smerom dozadu. Rýchlosť pri výskoku zo 

Sokola bola 110km/hod., kým rýchlosť pri výskoku zo Siebla bola 170km/hod. 

 Sokola v nedeľu pilotoval pilot Imrich Majoroš, dnes už Majoroš starší. V nedeľu som 

skočil zo Sokola svoj tretí zoskok. Absolvoval som základný výcvik aj s tromi zoskokmi za tri 

dni, čo bolo v tej dobe niečo nevídané. Stal som sa parašutistom. 

 Krajský inšpektor nám zablahoželal a ponúkol nám možnosť pokračovať vo výcviku 

v športovom parašutizme, bolo sa treba len prihlásiť u svojho inštruktora, alebo na okresnom 

výbore Zväzarmu, alebo na letisku v Prešove. 

 Popoludní sme sa rozišli do svojich domovov. Môj prechodný domov bol vtedy vo 

Vranovskom Dlhom, kde sme boli ubytovaní ako montéri na slobodárni. Večer som 

porozprával o svojom „rýchlovýcviku“ starším kolegom. Kolega z Bratislavy, z Rače, nikdy 

neuveril tomu, že za tri dni môže byť vycvičený parašutista. Poznal pomery v Bratislave, v Rači 

bola baliareň padákov, keď v roku 1947 parašutizmus v Doslete ( DOSLET - Dobrovoľné 

slovenské letectvo) začínal.  

 Ešte sa vrátim k dotazníku, ktorý som odovzdal bez podpisu rodičov. Asi po 12 rokoch 

som sa v Kamenici nad Cirochou stretol so svojím inštruktorom Štefanom Balážom. Spýtal som 

sa ho na to. S úsmevom mi odpovedal, že to podpísal za nich. 

 

Pokračovanie o športovom výcviku nabudúce.       

         Štefan Janáček, Stupava 
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Vojenskí výsadkári po rozpade Varšavskej zmluvy. 
 

Na úvod trochu návratu do histórie. Vojenský pakt – Varšavská zmluva 
(ďalej len VZ) bola založená vo Varšave 14.5.1955. (Pozn. V roku 1954 

požiadal neúspešne o vstup i ZSSR! ). Prakticky išlo o odpoveď na vstup 

(západného) Nemecka do NATO 9.5.1955. Pri založení ju tvorili štáty 

Albánska, Bulharska, Československa, Maďarska, Poľska, Rumunska 
a ZSSR. Od roku 1956 do 1990 bola členom i NDR. Albánsko sa od roku 

1962 nepodieľalo na činnosti, oficiálne vystúpilo z VZ v roku 1968. Už 

13.9.1968 vystúpilo i Rumunsko na protest proti vstupu vojsk VZ do 
Československa. VZ bola deklarovaná ako obranné zoskupenie stredo a východoeurópskych štátov 

a zároveň ako protipól paktu NATO (vznik 4.4.1949). Každý štát VZ mal prideleného prioritného 

protivníka, ČSSR malo Francúzsko a samozrejme na hraniciach stojaci nemecký Bundeswehr s jeho 2. 
AZ (VS Ulm). Zlom v histórii nastáva zjednotením Nemecka (3.10.1990), čo v konečných dôsledkoch 

vedie i k rozpusteniu VZ (30.6.1991). Posledným zástupcom Československa na Spojeneckom štábe 

ozbrojených síl pri VZ bol genpor. Mojmír Zachariáš (*1939). (Pozn. V roku 2012 vydal knihu „Příběh 

vojaka“). 1.1.1993 rozdelením Československa vzniká Česká republika a Slovensko. S politickými 
zmenami nastáva obdobie rôznych reorganizácií armád, NATO ako protivník prestáva existovať, bývalé 

štáty VZ sú pozvané po 11.1.1994 do programu „predprípravy“ vstupu do NATO pod názvom 

Partnerstvo pre mier. Parašutisti sú postupne vysielaní do prvých zahraničných pozorovateľských misií 
ako OSN tak neskôr i NATO. V roku 1999 pri „štvrtom“ rozširovaní vstupujú do NATO Česká 

republika, Maďarsko, Poľsko. Pri „piatom“ rozširovaní v roku 2004 Bulharsko, Slovensko, Rumunsko 

a aby to bolo kompletné, pri „šiestom“ vstúpilo do NATO v roku 2009  i Albánsko. Vstup do NATO 
„vylepšili“ Bulharsko a Rumunsko v roku 2005/6 zmluvami s NATO o vytvorení a využívaní základní 

NATO na vlastnom území (zatiaľ) na 10 rokov. Takže koncom roku 2014 tu máme 23 rokov zaniknutú 

VZ a na druhej strane 65 rokov existujúce NATO s 28 krajinami a ďalšími, usilujúcimi o vstup do 

NATO. I história NATO pozná výstupy a vstupy členských krajín. No ale späť k parašutistom,... 
     Parašutisti – meče armády hrot. Apмия – меч, десантники - её остриe (rusky), десантните  

войски  -  острието на армията (bulharsky), a hadsereg kardhegye (maďarsky), die Spitze des 

Armeeschwertes (nemecky), ostrze miecza armii (poľsky), vîrful  de lance al armatei (rumunsky). 
Zánikom VZ ostali tieto jednotky bez nepriateľa, proti ktorému boli cvičení a pripravovaní. 

Vypracovávajú sa nové (ako ináč) obranné doktríny, strategické plány, a s obľubou sa začínajú 

používať termíny ako krátkodobý a dlhodobý výhľad, plán, strategická štúdia, nová koncepcia,...  Na 

ministerstvách svietia okná dlho do noci,... Pokračujú reorganizácie, znižujú sa počty, menia sa názvy 
jednotiek, hľadá sa použitie pre tieto špeciálne jednotky, novým nepriateľom sa stáva medzinárodný 

terorizmus. Končí obdobie unifikácie a kompatibility hlavne výzbroje, dochádza k jej výraznému 

rozšíreniu. (Pozri dnes používané ručné zbrane v „nových“ krajinách NATO). Objavuje sa termín 
štandardizácia NATO (STANAG). Parašutisti sú cvičení na boj proti terorizmu, ochranu objektov, 

záchrany rukojemníkov a pre záchranné a protidrogové operácie, atď. Zdôraznil by som, že hlavne 

mimo územie vlastného štátu, doma tieto úlohy plnia špeciálne policajné jednotky. Zaznamenali sme 
však použitie výsadkárov i na vlastných územiach. Postupne sa skracuje doba ZVS z 24 mesiacov na 18, 

12 mesiacov, poslední vojaci ZVS (už 6 mesačnej) končia k 31.12.2005 (9 mesačnej v ČR 31.12.2004) 

prechádza sa na typ profesionálnej armády. Pokročila i legislatíva ktorá umožňuje vyslanie vojenských 

jednotiek do zahraničia. Problematika transformácie výsadkových jednotiek v ČR a na Slovensku je 
dostatočne známa, ale ako dopadli kolegovia v zbrani – parašutisti krajín ex. VZ? Pozrime sa do 

posádkových miest, dnes už členských štátov NATO, v ktorých sa často stretávali parašutisti (športovci) 

VZ. Išlo hlavne o MSA (Majstrovstvá spriatelených armád), LSSA (Letná spartakiáda spriatelených 
armád) a Porovnávacie súťaže socialistických štátov. Športovo – vojenskú históriu podrobne mapuje 

publikácia z roku 2012 – J. Šafanda a kol. – 50 let pod vrchlíky armádních sportovních padáků. Vojaci 

– parašutisti mali možnosť k „stretnutiam“ na spojeneckých cvičeniach. Drobné doplňujúce informácie 

sa objavili v blokoch „Viete, že“ využité i redakciami niektorých veteránskych časopisov na doplnenie 
stránok. (Pokračovanie v budúcom čísle). 

                                                                                Vladimír GAJDOŠ 

                                                                                    KVVV Praha                   
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Michalský deň 27.9.2014 
 

 

Za pekného počasia sa konal na Letisku Malé Bielice – Partizánske 

Michalský deň organizovaný oblastnými KVV Bratislava a Banská Bystrica 

v spolupráci s SNA Aeroklub Partizánske . Zoskoky na padákoch boli 

uskutočnené z lietadla PZL-104 WILGA. Výsadky boli zložené zo 

začínajúcich aj skúsených parašutistov. Po predzoskokovej príprave 

nastúpili do kabíny lietadla prví parašutisti a potom sa pokračovalo ďalšími 

zoskokmi trojíc výsadiek, ktoré 

boli zložené aj z kolegov KVV 

Bratislava, Martina a Miestneho 

KVV Trnava. Skákalo sa z výšky 

1200-1600 m na doskokovú 

plochu letiska Za náš klub si 

zoskočil kolega Ladislav Haverla 

a kolega Jozef Dolník – bol to 

jeho prvý zoskok s veľkým 

odstupom času a pod dohľadom 

manželky Evky a syna, ktorý si 

tiež skočil z lietadla na padáku. 

Na túto akciu zavítal aj bývalý 

predseda KVV SR kolega Anton Múdry, 

člen Oblastného KVV Žilina. 

Organizačné zabezpečenie akcie bolo 

profesionálne zvládnuté nemalou 

zásluhou predsedu nášho klubu 

Vladimíra Kavického a kolegu 

Rastislava Vargica, po ktorej sa 

podával chutný guľáš. Svojou účasťou 

zastupovali náš klub už menovaní 

kolegovia a ďalej to boli kolegovia 

František Lacko, Vladimír Zámečník, 

Albert Dubný a zavítal medzi nás aj kolega 

Vojtech Daniš. Tradícia Michalského dňa na 
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Letisku Malé Bielice - Partizánske nech ostane zachovaná tak, aby ďalej rozvíjala spoluprácu 

a priateľstvo medzi priaznivcami parašutizmu a letectva. 

 

 

 

 

Informácie zo zasadnutia Predsedníctva KVV SR   v Žiline  
dňa 22. septembra 2014 

 

  predseda kol. Múdry zhodnotil priebeh slávnostnej schôdze k dvadsiatemu výročiu vzniku KVV. 

Poukázal - spolu s ostatnými členmi predsedníctva - na niektoré dielčie nedostatky, napriek ktorým 

oslava bola dôstojná a úspešná, o čom svedčí aj reprezentatívna účasť hostí a ich kladné 
vyjadrenia. Bolo na škodu veci, že pomerne malú účasť členskej základne zapríčinila skutočnosť, 

že inkriminovaná akcia viac - menej kolidovala s oslavou v Smoleniciach a s Memoriálom 

zakladateľov výsadkového vojska v Jindřichovom Hradci. Predseda zhodnotil taktiež prebehnuvší 
X. Snem KVV, na ktorom boli prijaté inovované Stanovy KVV a zvolené nové vedenie KVV:  

Prezident KVV SR: plk. v. v. Ing. Jozef Tuček,  

Viceprezident: por. v. v. František Glatter  

Viceprezident pre ekonomiku: pplk. v. v. Viktor Puchoň 
Tajomník : voj. v. v. MUDr. Ján Hanák  

Predseda KRK: ppráp. v. v. Ján Gordík 

 Predsedovia oblastných a miestnych klubov + veliteľ 5pšu  
 predseda Múdry referoval o účasti a umiestneniach zástupcov oblastí zo Slovenska na Memoriáli 

ZVV a ŠB v Jindřichovom Hradci a Športovom stretnutí v Prostějove, pričom upozornil na to, že 

v roku 2015 bude Memoriál zakladateľov výsad. vojska a vynálezcu padáka Š. Baniča usporiadaný 
na Slovensku. Vyzdvihol 2. miesto kol. J. Kopeckého (O-KVV Žilina) za presnosť hodu loptičkou 

pri zoskoku.  

 predseda poďakoval všetkým členom KVV, ktorí sa v našich uniformách zúčastnili osláv SNP vo 

svojich regiónoch, čo je veľmi dôležité z hľadiska vážnosti a renomé KVV, nakoľko uvedených 
akcii sa zúčastňujú aj najvyšší vládni ,armádni a regionálni politickí a samosprávni činitelia.  

 predsedníctvo poskytlo 100 € ako dar na výstavbu sochy Jozefa Gabčíka v jeho rodisku v Poluvsí  

Spoločná fotografia účastníkov na záver Michalského dňa na Letisku Malé Bielice - Partizánske 



10 

 

 Odhalenie pamätníka plk. in memoriam Jozefovi Gabčíkovi 
 

Na pozvanie primátora mesta Rajecké Teplice RNDr. Petra Dobeša, poslanca MsZ Rajecké 

Teplice Petra Fajbíka a občianského aktivistu Ing. Miroslava Bellana 

sa dňa 11.10.2014 v Rajeckých  Tepliciach, miestnej časti Poluvsie sa 

okrem iných domácich a zahraničných hostí zúčastnili aj členovia 

KVV SR Ján Kopecký, Ing. Vladimír Kavický, Ing. Rastislav Vargic, 

Ing. Vladimír Zámečník,   

Albert Dubný, manželia 

Eva  a  Jozef  Dolníkovci 

 a Ladislav Haverla  

slávnostného odhalenia  pamätníka rodákovi z 

Poluvsia, slovenskému hrdinovi 2. svetovej vojny, 

plk. in memoriam Jozefovi Gabčíkovi. Čestnú stráž 

pri pamätníku držali príslušníci 5. pluku 

špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka  v Žiline spolu 

s členmi Klubu vojenskej histórie "Rota 

Nazdar" o. s.  z Bakova nad Jízerou, okres 

Mladá Boleslav v dobových uniformách.  

Bustu Jozefa Gabčíka vytvoril 

poluvsiansky rodák, sochár Peter Repka, 

ktorý sa k svojmu dielu vyjadril: "Naša 

busta sa bude pozerať priamo na miesta, 

kde prežil svoje krásne detstvo, na dvore, 

kde sa hrával so súrodencami a matkou. 

Na tvári busty som preto vyčaril príjemný, 

milý úsmev. Takým človekom - príjemným 

a milým - totiž Jozef Gabčík podľa 

spomienok jeho rovesníkov aj v skutočnosti 

bol." V priebehu slávnostného aktu boli 

udelené aj pamätné medaile viacerým občanom a inštitúciám, ktoré sa podieľali na realizácii 

pamätníka. 

Laco Havrela 
 

Zdroj foto: ČT1, www.facebook.com 

– Rodný dom Jozefa Gabčíka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/
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Pamätná medaila „22. banskobystrická výsadková brigáda SNP“ 
 

 Ve spolupráci s klubem výsadkových veteránů Chrudim  spatří v 

příštím roce světlo světa pamětní odznak na stuze vydaný k 60. výročí 

udělení čestného názvu "22. banskobystrické výsadkové brigády 

Slovenského národního 

povstání". 9. 5. 2015 

snad bude pokřtěna a 

poté si ji budou moci 

naši sympatizanti, 

účastníci pochodu po 

stopách 22. výsadkové 

brigády, aktivní výsadkáři, bývalí i současní 

příslušníci VÚ 8280 Prostějov, členové klubů 

výsadkových veteránů ČR a SR moci zakoupit. Již 

nyní si ji můžete závazně objednat. Zvýhodněná 

cena bude činit 400 Kč. Standardní 700 Kč. Bude 

omezená limitovaná série.Určitě to bude cenný 

pamětní odznak především pro ty, co prošli 

náročnou službou u 22. vb. 

 
Michal Mucha 

                                            www.cervenebarety.cz 
 
 
 
 

 
 
 

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 
 

75 rokov Daniel Kollár  12.10. 

 

55 rokov Ivan Bartoš 22. 10.  

 

75 rokov Mikuláš Kodada 15. 11.  
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Záverom 
 

Pôvodne toto posledné tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu malo mať desať strán. 

Ale vynechať takú významnú udalosť, akou bolo odhalenie pamätníka plk. in memoriam 

Jozefovi Gabčíkovi, by bolo veľkou chybou. Náš klub prispel na jeho zbierku sumou 50,00 eur 

a osobitne náš predseda Vladimír Kavický prispel takou istou sumou.  Škoda, že odhalenie 

pamätníka sa konalo v ten istý deň ako výstup na Slemä. Tiež informácia o pripravovanej 

 pamätnej medaile „22. banskobystrickej výsadkovej brigády SNP“ je pre niektorých našich 

členov, ktorí u tejto výsadkovej brigády mali tú česť slúžiť, významným spomienkovým prvkom. 

Na pripravovanej výročnej členskej schôdzi nášho klubu, ktorá je plánovaná v mesiaci február 

2015, sa zistí záujem členov o túto medailu. Tiež aj o ďalšie pamätné odznaky, medaile, či 

mince, o ktorých bude mať podstatné informácie kolega Laco Haverla. Zatiaľ toľko. Stačí. Rok 

2014 pomaly končí a môžeme konštatovať, že bol bohatý na udalosti, ktoré prispeli 

k propagácii KVV SR a KVVV ČR. V Novom roku 2015 bude určite tiež viac významných 

udalostí. Veľmi prospešné by bolo dohodnúť si medzi našimi klubmi koordináciu termínov, čo 

by prispelo k vyššej účasti našich členov a sympatizantov. 

 
Ivan Bartoš 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografie : Ivan Bartoš, facebook Vojenskí výsadkoví veteráni a sympatizanti od kolegu Ota Ondreičku. 

 
 

 

 

 

 

    
SPRAVODAJCA č. 4/2014.  Tlač: Dell V525w. 

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


