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Úvodom 
 

Sľúbené prvé novoročné číslo nášho klubového Spravodajcu bolo pripravené už koncom 

minulého roku. Tradične začíname príspevkom kolegu Emila Tencera, po ktorom nasleduje 

dokončenie príspevku kolegu Štefana Boboka z minuloročného čísla. Nasleduje príspevok 

o našom nezabudnuteľnom 7. výsadkovom pluku zvláštneho určenia Holešov od kolegu z ČR  

Jaroslava Janíka zakončený osobným názorom k symbolu 7. vp ZU  od kolegu Vladimíra 

Schneidera. Veľmi zaujímavé je stretnutie výsadkových veteránov ex. NDR, ktoré je pekným, 

spomienkovým príspevkom od kolegu z KVVV Praha Vlada Gajdoša. Záverečným 

príspevkom je prezentácia knihy OSOBNÉ SPOMIENKY NA SNP od generála Jozefa Marka 

(1904-1981), ktorej sa zúčastnil predseda nášho klubu. 

 

Ivan Bartoš 

 

 

 

 

 

 

Konečne v Poprade.    
(zo spomienok Ivana Komárnického) 

 

 Po príchode do Popradu dostal som rozkaz odviesť skoro jednu rotu, asi 60 

vojakov parabrigády do Kežmarku. Neviem, prečo nás poslali pešo, aj 

napriek tomu, že polovica z nich chodila o paliciach a ostatní neboli na tom 

lepšie. Vracali sa z rôznych partizánskych jednotiek a z nemocníc, 

vyčerpaní a chorí. Prešli sme viac ako polovicu cesty, 15 km od obce 

Huncovce a ďalej sme už nevládali. Tak sme tam prenocovali. Do 

Kežmarku sme prišli na druhý deň a ja som dostal vynadané, že nás čakali 

už včera večer. Po príchode nás prehliadol náš lekár a časť ihneď poslal do 

nemocníc vo Vyšných Hágoch a Kvetnici. Našich tam už bolo málo, iba tí, 

čo strážili objekty, aby ich neobsadili sovietske vojská. Vtedy totiž platilo 

pravidlo, že čo sme obsadili my, bolo naše a čo sovietski vojaci, bolo ich. 

Rotmajster, ktorý tomu velil, bol tiež nemocný a potreboval ísť do nemocnice. Odovzdal mi 

velenie a odišiel. Tak som sa stal namiesto OBEZE-ťáka veliteľom strážnych a zvyšku 

jednotky. Cvičili sme civilov – nováčikov na dopĺňanie Čsl. armádneho zboru, lebo pri 

Liptovskom Mikuláši sa ešte bojovalo. Po krátkom výcviku sme časť poslali do Popradu na 

dopĺňanie a časť sme po skončení vojny prepustili domov. Neboli ani oblečení do rovnošaty, 

ani evidovaní u Náhradného telesa ako vojaci. Boli sme ubytovaní na Kežmarskom hrade 

a stravu nám vozili z bývalých delostreleckých kasární. Bola tam časť našich vojakov, ktorí sa 

pripravovali priamo na front. Raz sa stalo, že prišiel strážny do mojej kutice, ktorá slúžila za 

veliteľskú miestnosť a aj za ubytovňu a hlásil, že veliteľ stráže, pán Slobodník mi odkazuje, že 

mám prísť na strážnicu. Povedal som mu, že je som väčší pán, nech príde on za mnou. Za malú 

chvíľu pán Slobodník prišiel – bol to môj starý frontový kamarát a povedal: „Prišla za mnou 

návšteva, moja manželka.“ Nevedel som, že je ženatý. Po príchode na strážnicu som uvidel 

peknú ženu, ale bolo vidieť, že je Rómka. Nevedel som, že Jano je Róm. My sme nadávali na 

nacionalistov, lebo keď sme niekde odpočívali, posmieval sa vojakom – Rómom, ktorí slúžili 

v našej armáde a nabádal ich, aby spievali po cigánsky. My sme to považovali za urážku, ale 

oni to brali s humorom, lebo vedeli, že Jano patrí k nim, ale neprezradili ho. Bol som opatrný 

na „cigánsku“ stravu. Jano o tom vedel, tak ma ubezpečil: „My sme kultúrni cigáni, psov 
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a zdochlinu nejeme. Ale keďže nedostať mäso, manželka naplnila klobásky strúhaným 

zemiakom.“ Tak som po prvý raz jedol zemiakovú klobásu. Bola dobrá a chutná. Väčšinu 

Rómov, ktorých sme cvičili, sme volali „bosáci,“ lebo skutočne niektorí boli bosí. Brali sme na 

nich ohľad, ale keď išli z cvičenia, museli spievať po cigánsky „Duj, duj, duj, duj, dešuduj, te 

čumidav, te čumidav parno muj...“ a chodilo sa na nich pozerať celé mesto. Zakrátko sa vrátili 

z nemocníc niektorí dôstojníci a aj môj rotmajster, ktorý odo mňa prevzal svoje velenie. Bol 

najvyšší čas, lebo som sa necítil dobre a tiež som potreboval ísť do nemocnice. Náš lekár nás 

poslal do Kvetnice, kde mi zistili viacero chorôb. Najvážnejšie bolo poškodenie pečene, 

pravdepodobne z prechodenia infekčnej žltačky. Mal som zväčšenú pečeň, na ktorú sa liečim 

dodnes. Musím držať diétu a hlavne nepožívať alkohol. Keď som chcel žiť, musel som sa stať 

abstinentom. Z nemocnice som sa vrátil tesne pred 1. májom 1945 už nie do Kežmarku, ale do 

Popradu. Naša brigáda z Kežmarku odišla. Časť bola na fronte a ostatní sa presťahovali do 

Banskej Bystrice, kde bola vytvorená 2. pešia divízia, kam som patril aj ja. Náhradný pluk sa 

presťahoval do Valašského Meziříčí. V Poprade ostali len niektoré tylové zložky a škola 

dôstojníkov, ktorá sa sem presťahovala z Michaloviec. Zostala tam aj časť OBZ Armádneho 

zboru, ktorí nám mali odovzdať úsek. Pri preberaní úseku som sa stretol so starým kamarátom 

z detstva. Jeho otec bol pravoslávnym farárom v našej obci. Bojovali sme spolu v 1. brigáde. 

Bol dobrý vojak, tankista a jeho hodnosť sa pohybovala „poručík – vojak.“ Ale mal veľmi zlý 

zvyk, vedel nenávidieť určitú skupinu ľudí a keď ich stretol, vždy im sprosto nadával, urážal 

ich, ba dokonca po nich aj strieľal. Stretol som ho, ako ho viedli dvaja z OBZ a spýtal som sa, 

kam ho vedú. Odpovedal: „Vieš kam, na poľný súd. Už je skoro po vojne, už ma nebudú 

potrebovať, tak ako doposiaľ. Asi ma zastrelia!“  Neskôr som sa dozvedel, že po skončení 

vojny sa vrátil na Zakarpatsko. Prevzal som úsek – stanicu OBZ v Poprade. Bolo tam čo robiť 

a nás bolo málo, iba traja OBZ. Ponechali sme si vojakov, podľa potreby 10-15, ktorí sa vracali 

z našich i sovietskych nemocníc a ostatných sme posielali do náhradného pluku. Bolo tam plno 

zbraní. Z hôr schádzali fašisti, ktorí sa tam ukrývali, iní sa vracali z Čiech, čo ušli s Nemcami 

a vracali sa domov po prechode frontu, či koncom vojny. Boli to väčšinou Spišskí Nemci. 

(Pozn. red. OBZ – Oddelenie obranného spravodajstva). 

 

Použitý materiál: Spomienky plk. v. v. Ivana Komárnického. Voľne spracoval Emil Tencer

    

                                                                                  

                                                                                      

Cvičenie Varšavskej zmluvy „Vltava 1966“ 
(dokončenie z minuloročného čísla) 

 

Druhý deň ráno prebiehalo všetko podľa plánu. Previezli nás 

s kompletnou výstrojou a výzbrojou s padákmi na chrbtoch na 

letisko Plzeň-Líně. Na štartovacej dráhe stáli už tri lietadlá IL-14 

pripravené vzlietnuť. Po príslušnom rozkaze sme asi po desiatich 

nasadli do každého z nich a zaujali sme miesto v prednej časti 

lietadiel. Za nami do zadnej časti lietadiel, bližšie ku dverám nasadli 

PzS, ktoré mali byť vysadené skôr, v miestach ich nasadenia. 

Podotýkam, že  tieto prieskumné skupiny neboli pripravované 

v priestore VS pluku, pripravovali sa na iných miestach, o ktorých 

ja nič neviem. Konečne sme vzlietli. Let trval viac ako hodinu. Asi 

v polovici letu boli vysadené PzS ktoré nastupovali do lietadiel až 

po nás, na mieste, ktoré  bolo určené pre ich nasadenie. Sledovali 

sme ich výskoky z lietadla, ktoré sa vykonávali asi 50 m 

horizontálne od nás zo susedných lietadiel. Takýto pohľad sme 
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doposiaľ nezažili, nakoľko doterajšie zoskoky sa konali vždy iba z jedného lietadla. Za krátky 

čas, asi tak za pol hodiny, možno viac sa priblížil i náš priestor vysadenia „J“ od obce 

Cetechovice na poliach v blízkosti lesa. Po zoskoku a dopade, sme zbalili padáky do 

transportných vakov a odovzdali sme ich na zhromaždisku,  odkiaľ bolo zabezpečené 

odvezenie do sídla posádky. Rýchlo sme sa presunuli z doskokovej plochy do okrajových častí 

lesných porastov. Zaujali sme kruhovú obranu a prebehla krátka kontrola ľudí a materiálu. Náš 

nový veliteľ rozhodol, že celá skupina sa rozdelí na dve časti a rozdelil úlohy pre jednotlivé 

novovzniknuté skupiny. Prvá skupina, ktorej velil on sám, mala postupovať po západnom 

okraji pohoria Chřiby. Na trase svojho postupu mala vysielať malé diverzné podskupiny do 

blízkych obcí, prípadne k určitým objektom v blízkosti trasy postupu, ako sú napríklad 

vodojemy, transformátory elektrických sietí, hospodárske objekty a pod. V obciach terčom 

útokov boli MNV, úradovne VB, pošty, prevádzky verejného stravovania, bufety a krčmy. Po 

vykonaní sabotáže, rýchlo opustiť spomínaný priestor a pripojiť sa k jednotke, ktorá 

postupovala lesom  k svojmu cieľu. Druhá skupina mala úlohy rovnaké, ibaže postupovala 

stredom, prípadne „V“ okrajom pohoria Chřiby. Jej veliteľ bol už spomínaný čatár vojak 

„mazák,“ ktorému za krátku dobu končila ZVS a práve preto prejavoval k celej akcii negatívny 

postoj. Stále rozprával o tom, že to má už „za pár“ a nechce sa do ničoho namočiť. Ako sa 

neskôr ukázalo, tento  postoj a hlavne jeho nerozhodnosť nám dosť poškodila v ďalšom vývoji 

udalostí. Práve ja som sa dostal do tejto skupiny. Spočiatku sa všetko vyvíjalo veľmi dobre. 

Postupovali sme dosť rýchlo a počas presunu sme plnili i ostatné úlohy podľa plánu. Ukázalo 

sa však, že na území, ktorým sme postupovali je do cvičenia zapojené aj civilné obyvateľstvo, 

ktoré voči nám, v rámci cvičenia Vltava „západným diverzným skupinám“ zaujímalo 

nepriateľský postoj. Zistili sme to pri jednej príhode. Chýbala nám pitná voda a tak sme zbehli 

na okraj dediny ku maštaliam roľníckeho družstva a požiadali sme o povolenie naplniť naše 

poľné fľašky vodou. To nám samozrejme umožnili, avšak krátko potom, len čo sme predmetný 

objekt opustili, už tam prišlo auto s príslušníkmi VB. Mali sme šťastie, že sme sa tam nezdržali 

o trochu dlhšie a že sa nám podarilo včas uniknúť do lesa, odkiaľ sme všetko sledovali. Usúdili 

sme, že pokiaľ sme my napĺňali fľašky vodou, niekto telefónom privolal VB. Prvú časť úlohy 

sa nám darilo veľmi dobre plniť. Ukázalo sa, že zvolená taktika drobných sabotáží a diverzie 

veľmi dobre slúži k viazaniu síl nepriateľa, nakoľko po krátkom čase nášho pôsobenia v oblasti  

sa  už po cestách presúvali nákladné autá s plachtami, ktoré prevážali jednotky ĽM, nechýbali 

ani autá VB. Všetko prebiehalo tak, ako sme to chceli a ako sme to mali naplánované. Došli 

sme až do obce Halenkovice asi 5-6 km od nášho cieľa. V súlade s našou taktikou sme vošli do 

miestneho pohostinstva a chceli sme si objednať pivo. Po našom ťažkom presune a častom 

zbiehaní dolu strmým kopcom do dedín za účelom plnenia našich úloh a vracanie sa až 

hrebeňu pohoria by nám dúšok piva určite padol vhod. Nestačili sme sa ani dobre rozhliadnuť, 

keď sa vo dverách zjavili dvaja muži. Jeden v uniforme VB, nadporučík, skôr starší, stredného 

vzrastu, druhý asi štyridsiatnik vysoký silný v maskáčovej uniforme s označením ĽM 

vzbudzujúci rešpekt. Nadporučík VB nás vyzval, aby sme zašli do menšej miestnosti za 

výčapným pultom. Keď sme ta zašli, žiadal nás, aby sme sa legitimovali. Mali sme pre účely 

cvičenia malé kartičky, na ktorých boli naše údaje a meno útvaru ku ktorému patríme. Mali 

sme pred príslušníkom VB rešpekt a boli sme i dosť vyľakaní, nakoľko sa nám vyhrážal 

i služobnou pištoľou, v ktorej mal ostré náboje. Naše identifikačné kartičky sme mu preto 

odovzdali. Postupne sme sa začali z prekvapenia spamätávať. Začali sme premýšľať nad tým, 

ako vzniknutú situáciu riešiť. Čakali sme na impulz. Ten sme čakali v ráznom povele na 

násilné odobratie identifikačných preukazov z rúk príslušníka VB. Boli sme v značnej presile 

a iste by sa nám to bolo podarilo. Náš čatár však stál v kúte ako obarený a vôbec nič 

nepodnikol. V tom začali pred krčmu prichádzať nákladné autá s plachtami a privážali 

jednotku ĽM. Keď som to cez okno uvidel, hneď som zvolal: „poďme“ a vybehol  som vedľa 

výčapu rovno pred krčmu a hneď som začal paľbu slepými nábojmi dlhou dávkou na autá ĽM 
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a na milicionárov ktorí práve vystupovali z aut. Bola už tma a paľba zo samopalu mala veľký 

efekt. Bežal som vedľa áut, za mnou som počul paľbu mojich kamarátov, ktorí vybiehali 

z krčmy za mnou a ihneď tiež zo samopalov pálili. Bol tam riadny rachot. Kúsok za 

poslednými domami obce sme našli poľnú cestu vedúcu do nášho cieľa do obce Žlutava. Na 

tejto poľnej ceste sme sa po krátkom čase všetci zišli. Keď sme sa  spočítali, zistili sme, že 

nikto z našej skupiny nám nechýba a tak sme sa ihneď odobrali do obce Žlutava. Dorazili sme 

tam asi za 20-30 minút. Ukázalo sa, že táto poľná cesta je zároveň skratka a to nám umožnilo 

získať určitý časový náskok pred našimi prenasledovateľmi. Náš autobus sme našli stáť 

v bočnej uličke hneď vedľa námestia. Otvoril nám dvere, v tme sme do neho naskákali a čakali 

sme na príchod 1. našej skupiny, ktorá k autobusu ešte nedorazila. Od veliteľa vozu sme sa 

dozvedeli, že náš autobus už kontrovala polícia, vtedy stál na inom mieste ešte pred dedinou. 

Chceli vedieť, čo tam robí. Veliteľ vozu povedal, že mu naleteli na jeho báchorku a tak ho 

nechali. Ja si však myslím, že skôr dúfali, že keď nechajú autobus na pokoji, podarí sa im  našu 

skupinu vychytať. Čakali sme dlho. Asi po 45 minútach až hodine sa 1. skupina priblížila 

k autobusu, videli sme ich vo svetle pouličnej lampy jedinej na námestí. Zostávalo im 

posledných 20 až 30 m a boli by v autobuse. Práve v tom čase však začali na námestie 

prichádzať autá s milicionármi. Vyskákali sme z autobusu iba so zbraňami, naše torby 

s potravinami a teplými vecami zostali v autobuse. Hneď sme sa zapojili do prestrelky a spolu 

s 1. skupinou takticky ustúpili na okraj lesa nad dedinou. Milicionári sa do lesa za nami 

neodvážili. 

Ukázalo sa, že 1. skupina pri plnení svojich úloh na svojom postupe narazila na horskú chatu, 

v ktorej sídlil štáb LM. Dostala sa s nimi do potýčky čo ju značne zdržalo a tak sa k autobusu 

dostala so značným oneskorením. Najhoršie však bolo to, že v tejto skupine bol i náš veliteľ 

a tak sme nemali nikoho kompetentného, kto by rozhodol o tom, či meškajúcu 1. skupinu 

ponecháme svojmu osudu s tým, aby sa sama dostala do posádky a 2. skupina odíde autobusom 

podľa pôvodného plánu v prospech splnenia ďalšej našej úlohy. Nevieme ani to, či zostávajúce 

sily by boli dostatočné na splnenie druhej úlohy. Taktiež nevieme, či naša hlavná úloha bola 

v tom, že sme viazali sily nepriateľa v pohorí Chřiby, alebo prepad KVS v Brne. Až to bola tá 

prvá, tak túto sme splnili viac ako na 100 %. Až to bola tá druhá úloha, tak túto sme ani 

nezačali plniť. Po ústupe a sústredení na okraji lesa sme začali rozmýšľať o novej situácii. 

Nemali sme žiadne spojovacie prostriedky, nemohli sme sa spojiť s VS 7. vp ani s vlastnou 

posádkou, aby sme ich informovali o našej situácii. Náš autobus bol zabratý. Veliteľ skupiny 

sa rozhodol odoslať ma do kasární s tým, aby som požiadal v jeho mene o pristavenie nového 

autobusu  na určitý čas a na určité miesto. Išiel som v noci lesom hladný a smädný. Na poli sa 

mi podarilo vykopať niekoľko mrkvičiek, ktoré som hneď zjedol, hoci mi piesok chrúmal 

medzi zubami. Ráno som sa dostal k železničnému mostu nad riekou Morava, pri obci 

Otrokovice. Chcel som prejsť cez tento most. Asi po 20 m chôdze po moste som na  druhej 

strane mosta zazrel milicionárov, ktorí most strážili. Nespozorovali ma. Opatrne som sa vrátil 

späť, zišiel som zo železničného zvrška ku brehu rieky a poza krovie som postupoval proti 

smeru toku a hľadal som nejaké miesto, kde by sa rieka dala prekonať. Ako? To som vôbec 

netušil. Mal som však šťastie. Za ohybom rieky som zazrel na vode kajak, trénoval na ňom 

jeden mladý muž. Zamával som na neho, prišiel ku mne ku  brehu. Požiadal som ho, aby ma 

previezol na druhý breh. Bol som prekvapený, keď ma veľmi ochotne previezol bez 

akéhokoľvek vypytovania a otázok. Obišiel som Otrokovice a dostal som sa k ceste prvej 

triedy smerom na Kroměříž. Cestu som z úkrytu dlhšiu dobu pozoroval a zistil som, že 

v pomerne častých intervaloch po nej prechádzajú policajné autá. Podarilo sa mi objaviť dosť 

veľký priepust a v tomto priepuste som cestu prekonal. Zostávalo mi asi 50 km. Trvalo mi ešte 

celý deň, kým som v noci  dorazil do kasárne. Za prekonanou cestou 1. tr. mi už nehrozilo zo 

strany VB ani LM žiadne nebezpečenstvo. Oni v tomto priestore už necvičili. Cestou sa mi 
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podarilo v jednej malej dedinke najesť. V lete som tam bol cez žatvu na brigáde a dobre som sa 

u miestnych zapísal. Keď som k ním prišiel, hneď ma poznali a dobre pohostili. 

Na druhý deň som v kasárňach som našiel už svoju torbu i so všetkými vecami, ktoré som v nej 

mal. Ako sa tam dostala, to neviem. Bol už koniec, v kasárňach boli i niektorí členovia našej 

skupiny. Iní prišli neskôr. Hneď nasledujúci deň ráno si nás všetkých, čo sme boli prítomní, dal 

zavolať pplk. Košan a nechal sa o našej činnosti podrobne informovať. 

Tak skončilo naše, moje pôsobenie na cvičení Varšavskej zmluvy „Vltava 1966.“ 
 

Štefan Bobok v r.1965-1967 príslušník 2.čaty  ŠDZ  7. vp ZU. 
 

 

ŠDZ a padesát let  
 

Psal se rok 2014 a v Žopech u Holešova se na konci léta 

setkali bývalí příslušníci bývalé roty „C“, bývalého VÚ 7374, 

bývalého pluku zvláštního určení, aby zavzpomínali na dobu 

své vojenské služby, služby vlasti – ČSSR.  

Pozvání se dostalo i bývalým příslušníkům bývalé školy 

důstojníků v záloze – ŠDZ. Někteří z nich byli po skončení 

školy převeleni právě k této rotě jako velitelé družstev.  

A právě tehdy se zrodil nápad připravit na rok 2015 podobné 

setkání i pro absolventy ŠDZ. Pomoc s organizací tehdy 

přislíbil předseda KVV Holešov Dušan Hric a celé akce a její 

organizace se ujal Milan Kočí. Možná i proto, že má blízko ke spolupráci s Policejní školou 

v Holešově. Tam bylo třeba zajistit ubytování a povolení ke vstupu do objektu našich bývalých 

kasáren a bývalých ubytovacích prostorů. Vrcholem akce měl být slavnostní nástup na nádvoří 

kasáren. V případě nepříznivého počasí by se vše odehrávalo v kinosále Policejní školy. A tak 

se jeden z posledních velitelů ŠDZ dal do obesílání známých absolventů a ti zase předávali 

vzkaz – rozkaz - dalším. 

Pochopitelně se pátralo i na 

Slovensku. A tam se organizace 

setkání ujal Vlado Schneider. 

Z důvodů prázdnin v Policejní 

škole Holešov, byl termín stanoven 

na 14. – 16. srpna 2015, aby bylo 

možno na internátě zajistit 

ubytování. Zajištění kinosálu se 

nakonec ukázalo jako výborný 

nápad, protože při teplotách 

letošního léta by slavnostní nástup 

na nádvoří kasáren nebyl ze 

zdravotních důvodů asi nejlepším 

řešením (již nejsme mladíci). 

 A tak se blížil pátek čtrnáctého, 

ještě před tím pár telefonátů a mejlíků. Vše muselo klapnout na jedničku. 

„V kolik přijedeš?“ - den před tím mi volal Milan. „Noclehy jsou zajištěny na internátě a my 

se sejdeme v Kanadě.“ 

 No, co je Kanada jsem věděl z minulého setkání.  

„Milane, určitě do pěti odpoledne jsem tam.“  

„Tak dobře, já přijedu dříve a Honza Holický s Weigem přijedou asi ve tři.“ 
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Do Holešova jsem se moc těšil. Po tolika letech opět uvidím své přátele, kamarády na které se 

dalo vždy spolehnout. V pátek dopoledne ještě doma obvyklá návštěva dobrého kamaráda, pár 

legrácek k plánované cestě a potom již příprava. Něco k jídlu, pití, nezbytný foťák a pár fotek 

z doby před padesáti lety. 

 „A nezapomeňte stejnokroj, abychom nevypadali jak na pouti,“ upozornil Honza Srna. 

Z Vyškova odjíždím po čtvrté hodině odpoledne a slibuji ženě, že jak budu v Holešově, dám 

vědět. Cesta proběhla celkem bez problémů a před pátou míjím ceduli Holešov. Zajíždím 

přímo před Kanadu. Do otevřeného okénka slyším „Už je tady i Jarda!“ Zaparkuji auto a jdu 

se přivítat s Milanem. Ten mi hned nabízí, že pojede se mnou k internátu.  

„Nazdar Honzo, ahoj Zdeno! Jsem rád, že vás opět vidím!“  

A od druhého stolu vstávají kamarádi ze Slovenska -  Vlado Schneider, Štefan Bobok, Stanko. 

A vedle nich mě vítá další kamarád: „Tak 

ahoj Jardo. No, a jestlipak víš, jak se 

jmenuji? Byl jsem přece u tebe 

v družstvu!“ Po delším vzpomínání a 

s pomocí Honzy poznávám Zbyňka 

Tábora. No, vždyť je to padesát let… 

A takových přivítání bylo… Nakonec jsme 

i věděli, kdo do kterého družstva a do které 

čety kdysi patřil. Kdysi, když jsme měli a 

chtěli bránit vlast proti agresorovi ze 

„Západu“.  

„A vzpomínáš na tu akci, jak jsme měli 

zadržet rukojmí a narušit přesun 

motorizované jednotky?“  

A z druhé strany stolu vysvětluje Olda Monsport, že tehdy viděl dalekohledem jen jednu 

hvězdičku na výložce. „To se celé odehrálo 

ve velmi krátké době, a jak já mohl tušit, že 

na kontrolu jede opravdu generálmajor?“  

A potom už následovala jedna vzpomínka za 

druhou… A ať to byla vzpomínka na cokoliv 

z doby vojenské služby, vždy mi z toho 

vycházelo, že ty dva roky nám všem daly 

velikou školu pro život. Nebylo to nikdy 

lehké.  Některým z nás zpočátku vadily 

vysoké nároky na fyzickou kondici. Naučili 

jsme se usměrňovat své chování, 

vystupování. Ale vše bylo pro nás o něco 

lehčí, protože náročné úkoly připravované 

pro nás vojáky s námi vykonávali i naši 

velitelé.  

A přišla sobota.Setkání před branou kasáren. 

Tam již na nás čekali ti, kteří nemohli přijet 

už v pátek anebo ti, kteří bydlí blízko. Po 

krátkém seznámení s tím, co se bude dít 

dále, má Milan povolení ke vstupu do 

kasáren. Závora se zvedá a jsme opět na 

nádvoří, které kdysi patřilo k naší „vojně.“ 

Usazujeme se v kinosále a Milan Kočí se 

ujímá hlavního projevu. Vzpomene vznik 
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VÚ 7374, a připomene 

taková jména jako – Janků, 

Klindera, Košan, Repaský, 

Šedina, Valenta, Dufek. A 

potom předčítá všem 

v kinosále pozdrav právě od 

posledního velitele útvaru 

Jiřího Dufka. Co je nového 

v KVV Holešov nás 

seznamuje nový předseda 

Ladislav Hrubý. S pozdravem 

od kolegů ze Slovenska 

vystupuje v krátkém projevu 

předseda slovenského KVV 

plk. Ing. Jozef Tuček, CSc. 

Následuje ještě vzpomínka 

Jardy Bílka na úplné začátky 

útvaru v Sabinově. Na to jak vlastně došlo k nutnosti zřídit takový útvar a jak se hledaly 

metody výcviku. Vzpomíná, v čem se odlišovaly metody výcviku od skupin „Rangers,“ a 

„Commandos.“  

Po těchto projevech jsme přešli do síně tradic Policejní školy, kde je jedna část věnována právě 

našemu útvaru VÚ 7374. S povolením velitelství Policejní školy uložil Vlado Schneider do 

síně tradic fotografii Janka Repaského - velitele ŠDZ.  

Společně si prohlížíme historické dokumenty od vzniku kasáren přes období války až do jejich 

dnešní podoby. Pak už následuje jen volná zábava v Holešově. Někteří odjíždějí ještě ten den a 

ostatní v neděli ráno s nadějí na další setkání v roce 2016 a to bude již 55 let od založení 7. vp 

ZU. 

 

Poděkování JUDr. Milanovi Kočímu za organizaci setkání velitelů a absolventů ŠDZ. 

 

Jako vzpomínku na setkání s dobrými a vlasti oddanými lidmi, ale i vzpomínku na ty, kteří již 

mezi námi nejsou  

                                                                                   sepsal Mgr. Jaroslav Janík – npor. v zál. 

     srpen 2015 

 
 

Môj postoj ku vyššie zobrazenému emblému 7. vp ZU Holešov 
 

Priatelia, výsadkoví veteráni a ostatní čitatelia článku Jardu Janíka o našom 

stretnutí 14.-16. augusta 2015 v Holešove. 

Dovoľte mi pristaviť sa pri symbole, znaku, embléme, alebo odznaku, ktorý je 

pri článku pripojený a označuje 7. výsadkový pluk zvláštneho určenia 

v Holešove.  

Je prevzatý z obalu knihy „VÚ 7374“ od nášho bývalého náčelníka štábu 

pluku, plk. Ing. Jiřího Dufka. Obal knihy ma okamžite zaujal z niekoľkých 

dôvodov.  

 Že stále máme veliteľa, ktorý nezabúda na náš pluk s jeho pohnutou, ale hrdou históriou 

a tým aj na všetkých nás, ktorí sme boli jeho príslušníkmi a jeho súčasťou.  

 Že sme boli, v tej dobe, okrem iného, aj špecialisti na ničenie zbraní hromadného ničenia. 

S veľmi dobrou prípravou aj na takéto úlohy. 
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 Že nám, prostredníctvom skvelého návrhára a výtvarníka ponúkol symbol, v ktorom je 

vyjadrená naša príslušnosť, aj podstata nášho vtedajšieho  poslania. 

 Že „7. VÝSADKOVÝ PLUK ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ HOLEŠOV“ je ten, na ktorý sme 

dodnes hrdí. 

 Že lebka z toho znaku znamená možnú smrť našich nepriateľov, alebo našu vlastnú. 

 Že nôž v jej zuboch znamená voľné ruky pre ostatné činnosti, nástroj na všetko a v prípade 

nutnosti našu poslednú zbraň. 

 Že červený baret je znakom špeciálnych jednotiek, elity a výnimočnosti. 

 Že je to znak, ktorý sme z pochopiteľných dôvodov vtedy nesmeli mať, ale teraz môže byť 

bez akýchkoľvek pochybností náš, pretože nepredstavuje a nikdy nepredstavoval nič iné, 

iba to, čo som opísal. 

Prijal som ho preto, že náš veliteľ a autor knihy si ho vybral ako symbol pluku a určite túto 

voľbu dobre zvážil a tiež preto, že mám úctu k svojmu veliteľovi, autorovi knihy a rešpektujem 

jeho nespochybniteľné právo určiť aj vonkajšiu podobu svojej knihy.    

Bol to 7.vp ZU, kde v nás dozrievali zmysel pre povinnosť, vlastný úsudok, vôľa  a sloboda 

voľby. Aj preto som tento symbol prijal za svoj. 

A tiež preto, že - citujem : „Dokud bude žít poslední veteránske srdce, potom takové pojmy 

jako je hrdost, čest a vlastenectví nebudou zapomenuty.“ (Z príhovoru kpt. v. v. JUDr. 

Pavla Chmelíka, v Žiline, 13. 07. 2012)  

mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

 
 

3. STRETNUTIE VÝSADKOVÝCH VETERÁNOV EX. NDR 
 

Stretnutie (Veterantreffen) sa uskutočnilo v dňoch 

31. 7. – 2. 8. 2015 v Magdeburgu na (starom) 

letisku. Prečo Magdeburg? Magdeburg je centrum 

vojenských výsadkových veteránov ex. NDR, 

podobne ako  Žilina na Slovensku, Prostějov v ČR, 

Łódź v PR. Prečo na starom? Existuje i letisko 

(nové) Magdeburg – Cochstedt, ktoré leží asi 35 

km jz. Magdeburgu, kedysi využívané ako jedno 

z 47 letísk 16. leteckej armády Skupiny sov. vojsk 

v NDR. Stretnutiu  predchádzala príprava, ktorá 

zahrňovala vyhľadanie miesta stretnutia na 

internete (Fallschirmsportverain Magdeburg), pohľad na foto ako vypadá velenie (fúzy hore, 

dole,…), program stretnutia, trasa autom K. Vary – Magdeburg a samozrejme i rezervácia 

ubytovania (Hotel Classik ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ Magdeburg). Hotel leží neďaleko letiska a letisko je dostupné i 

peši (15 min). Už v máji bolo ubytovanie priamo na letisku – Hotel am Flugplatz i Pension 

zum Engel obsadený. Príjazd som zvolil na sobotu 1. 8. tak, aby som stihol i zoskoky 

veteránov. Tiež som sa vyzbrojil, vystrojil (dostal a zakúpil) predmety propagujúce KVV ako  

na Slovensku tak i v ČR – publikácie, odznaky, nášivky.  

1.8.2015 – sobota, Magdeburg, 09.00 h. Nebudem vás unavovať cestou po diaľniciach A93, 

A72, A9. Slabá premávka, nafta na diaľnici cca 1,20 €/l, lesy veterných elektrární. Na záver 

výjazd č. 6 Beyendorf z diaľnice A14 pod Magdeburgom (na tachometri 350 km) a po cca 1 

km hotel a po necelom km letisko. Tu už to žije. Zaparkované karavany, autá, postavené stany, 

kempingové stoličky a stoly, otvorený catering s občerstvením (Bratwurst  a na pípe pivo 

Hasseröder Pils), štekajúci a pobiehajúci domáci miláčikovia, skupinky starších mužov 

v rôznych typoch tričiek a maskáčov. Prvá cesta vedie do „veliteľského“ stanu. Krátke 
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zoznámenie a predstavenie „kto je kto“, velenie IG tvoria bývalí velitelia M. Baldt, J. Lichtblau 

a K. - D. Krug. Asi o 09.30 h je nástup pri pomníčku/kameni „Dem Fallschirmjäger“, trubači, 

krátky prejav, položenie venca, spoločné foto. „Skokani“ sa chystajú na prevádzku, na stojánke 

stojí pripravená AN – 2 (D-FWJD) so Sasko-anhaltským národným červeno-zeleno-bielym 

pásom, letová dráha 09-27. Prevádzka (Veranstaltung) beží od 10.00 h, miesto AN-2 

prevádzku zabezpečí nakoniec Cessna 206 (D-EPMS). Letisku dominuje reštaurácia Paparazzi 

(zavretá) s odstaveným lietadlom Interflugu TU-134 (DDR – SCB, výr. číslo 8350503). I jeho 

história je zaujímavá. Po tvrdom pristáti v roku 1985 je vyradené z prevádzky, v r. 2004 

presunuté po ceste do Magdeburgu. Počasie je „skákacie“, kapacita lietadla sa podpisuje na 

zložení výsadku (krídla/guľaté padáky) „na lano i voľné,“ odvoz výsadkárov k lietadlu na 

ploche zabezpečuje  otvorené voj. vozidlo. Fotografujem výstavku padákov (RS 4/3, RS-8, 

RS9/2a – na popruhoch označenie 

L/ľavý, R/pravý), panely, vystavené 

uniformy, zbrane. Zaujmú upevnené 

výškomery a stopky na záložných 

padákoch. Aby som nezabudol, 

záložné padáky BE-8 mali kľuku 

uprostred a tomu zodpovedal i 

spôsob otvárania. (Pozn. Guľaté 

padáky boli na prvých 

majstrovstvách voj. výsadkárov na 

Slovensku 2003 - Slávnica, 2005 – 

Boľkovce /padáky OVP-68 a 

68/76A/ a potom ČR - 2010 – 

Erpužice už /krídla VTP-100/).  

Prebehnem „fanshopy“ - odznaky, 

nášivky, kravaty, tričká, kľúčenky, 

šiltovky. Na predaj  majú Rakúšania (Ostarrichi) i poľské a české nášivky.  Nastal čas 

k posedeniu a výmene informácií, vizitiek, k získaniu je dostatok starších čísiel časopisu „Der 

Deutsche Fallschirmjäger“, dnes už od sesterskej nemeckej organizácie BDF. Výmena 

informácií sa venuje hlavne veteránskym zoskokom – podmienky - kde, kto, na čom, z čoho a 

za koľko, administratívne a zdravotné formality. Dôjde i na predpokladané termíny ďalších 

akcií KVV – streľby, stretnutia, pochody a na rozdanie propagačných publikácií, nášiviek a 

odznakov. Prekvapí informácia, že vedia o webovej stránke KVV ČR, problémom pre Nemcov 

je český jazyk na stránke. Asi od 11.30 h navštívim 70 km 

vzdialený Stendal, PSČ 39576 – kolísku nemeckého 

vojenského parašutizmu (1936 – výsadková škola, 1.6.1939 – 

I. výsadkový pluk). Slúžil tu i boxer Max Schmeling, ktorý 

v roku 1936 porazil J. Louisa, v roku 1941 bol zranený na 

Kréte (operácia  MERKÚR). V 4/1945 odtiaľ štartovala 

sebevražedná peruť Elbe, ktorá používala na ničenie 

amerických bombardérov metódou taran odľahčené Bf 109. 

V roku 1987 tu bol 178. samostatný vrtuľníkový pluk 16. LA 

(ZSSR)  a umiestnených  asi 135 ruských vrtuľníkov, hlavne 

Mi-24, Dnes na letisku Borstel sz. mesta sídli letecká škola, 

históriu vzdialeno pripomenú tri zašlé hangáre a 

elektrocentrála asi v 0,4 km vzdialenom lesíku, fotím. Letisku 

dominuje odstavený Mig – 21 armády NVA (č. 246) a na 

letisku kempujúce rodiny v karavanoch a kontajnerových 

bunkách. Pri spiatočnej ceste prebehnem Stendalom – kasárne 
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poz. vojska oproti cintorínu – dnes areál vysokej  technickej školy. Poobede sa vraciam na 

letisko do Magdeburgu, EČV aut sa postupne menia zo SDL (Stendal) na MD (Magdeburg). 

Skokani skáču po obedňajšej prestávke z 1500m, skracujú si cestu k baliacim stolom bránou 

v oplotení (kľúč má skákajúci riaditeľ letiska), v kľude balia (a nechávajú si baliť), ja 

fotografujem. Zaujmú guľaté padáky RS-8 (i v civilnom farebnom prevedení), skokan 

s vojenským RS-8 si „strihne úlet“ medzi stromy.  „Bombou“ je potom trojuholníkové krídlo 

Rogallo – 4, majiteľ si ho ušil sám, vo vzduchu si pri pomalom klesaní užíva viac ako 6 minút. 

Asi o 18.30 h pristáva posledný skokan priamo na baliaci stôl, rekapitulácia - asi 10 skokanov 

30 zoskokov, najviac „Rogallo 4“ celkom 6. Nastáva krátke vyhodnotenie stretnutia, z mne 

neznámeho dôvodu (že by sympatický vzhľad, druhé najväčšie fúzy po K. D. Krugovi, 

alebo?...) obdržím pamätnú drevenú plaketu spoločne s ďalšími 6 účastníkmi stretnutia. 

Vypadá to tak, že plaketa zaväzuje,… Nastáva odchod prvých účastníkov, v stane je 

videoprojekcia starších dokumentárnych filmov (niektorí z účastníkov sa poznávajú na 

záberoch z priebehu voj. služby, niektorí dokonca ako branci, teda spred viac ako 25 rokov). 

Zaujmú i zoskoky z An-28, príprava na akciu (pod krídlami TU – 134), filmové spracovanie 

spomienok výsadkárov po roku 1990. Pri neformálnom posedení zisťujem ďalšiu „českú“ 

účasť. Napr. dvojica na motorke z Drážďan (manželka z Mostu), manželka H. D. Kruga 

pochádza z Pardubíc, otec J. Lichtblaua z Olomouca, atď.   

2.8.2015 – nedeľa. Ráno po 08.00 h navštívim Magdeburg, mesto na rieke Labe. Ulice 

prázdne, centrum rozkopané, plné obchádzok. Hlavné 

mesto spolkovej zeme Sasko - Anhaltsko, v staročeštine 

Děvín, má čo ponúknuť. Po zjednotení Nemecka došlo k 

odlivu obyvateľov (cca 60.000) z betónovej mestskej 

architektúry všeobecne smerom západným.  Začiatkom 

tretieho tisícročia dorazili peniaze z EU a nastala i 

moderná stavebná obnova. V roku 2003-2005 bola 

postavená napr. Zelená citadela (Grüne Zitadelle) od 

architekta F. Hundertwassera. Po prvý raz využijem 

ekologickú plaketu/emisný štítok, zelenú guľatú 

samolepku s číslom 4, nutnú pre vjazd autom do centra 

niektorých nemeckých miest. Klasické centrum – 

katedrála, námestie s trhom, pošta, banka.  Vraciam sa na 

letisko, tu už dochádza k likvidácií stanov, nastáva 

hromadný odjazd účastníkov stretnutia. Stíham ešte 

spresniť niektoré informácie zo soboty (výsadková škola 

v Altenstadte, reorganizácia 31. vb na 31. vp, …) Posledné 

spoločné fotky, stisnutia rúk a odjazd. Doma už čaká poďakovanie od hotela Classik za 

použitie ich služieb.   

Čo na záver? Oblasť medzinárodnej spolupráce je zatiaľ v kluboch na Slovensku a v ČR 

v plienkach. Prvou lastovičkou je umiestnenie stránky KVV ČR na webovú stránku  E.M.P.A  

(4 miesta nad ňou je umiestnená stránka NVA – Fallschirmjäger – IG FJ ). Obojstrannou 

brzdou sa zatiaľ javia pravdepodobne jazykové (ne)vedomosti a nezáujem ísť ako prvý do 

niečoho nového. Problémom je i vzdialenosť miest, kde sa uskutočňujú akcie. Zatiaľ ide o 

vyčkávaciu taktiku, posun v tejto oblasti predpokladám v horizonte najbližších 5 rokov. Pri 

ďalších stretnutiach ako 5.-7.8.2016 sa uskutoční 4. medzinárodné stretnutie na letisku O. 

Lilienthala v Stölln/Rhinow (SZ od Berlína).  Štvrté („domáce“) stretnutie bude v roku 2017 

asi v Magdeburgu.  

ZÁVER: celkovo kladný dojem. 

                                                            Vladimír GAJDOŠ 

                                                                (KVVV Praha) 

Vladimír Gajdoš a Klaus-Dieter Krug 
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Prezentácia knihy osobných spomienok gen. Jozefa Marka na SNP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osobné spomienky na SNP od generálmajora Jozefa Marka III. diel editorovali plk. v.v. Ing. 

Ján Dibala a genmjr. v. v. Ing. Emil Vestenický, ktorí pôvodný rukopis s minimálnou úpravou 

prepísali a obohatili o dostupné fotografie. Tieto fotografie boli použité z osobného archívu 

Jána Dibalu a Emila Vestenického, rodinného archívu Viliama Žingora, Margity Šiškovej, rod. 

Kevešovej, VHA Bratislava, VHA Praha, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, z memoárovej 

literatúry a internetových zdrojov. Poďakovanie patrí Ing. Viliamovi Žingorovi synovi 

partizánskeho veliteľa Žingora, pplk. v. v. Pavlovi Matejovičovi, bývalému príslušníkovi 

martinského pluku útočnej vozby, pani Mgr. Margite Šiškovej, dcére sklabiňského kronikára 

Dňa 15. decembra 2015 na pozvanie gen. v. 

v. Emila Vestenického sa predseda klubu 

Vladimír Kavický zúčastnil slávnostnej 

prezentácie knihy  OSOBNÉ SPOMIENKY 

NA SNP v Café Štefánik v Ivánke pri 

Dunaji. Rukopis spomienok generál Jozef 

Marko dokončil v novembri 1970. Žiaľ, 

nenašiel sa vydavateľ, ktorý by bol ochotný 

sprístupniť jeho prácu verejnosti. Situácia sa 

opakovala až dodnes a tak sa plk. v. v. Ján 

Dibala a gen. v. v. Ing. Emil Vestenický 

podujali vydať jeho spomienky pomocou 

sponzorov. 

Zľava Ing. Vladimír Kavický, Ing. Ladislav Hreha a gen. v.v. Ing. Emil Vestenický 
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Jána Keveša, bývalému 

starostovi obce Sklabiňa Jánovi 

Brodenecovi, ako aj mnohým 

pamätníkom z tejto obce, ktorí 

poskytli cenné informácie, 

prispeli k identifikácii starších 

fotografií a osobnými pripo-

mienkami pomohli usporiadať 

materiál do prezentovanej 

podoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydanie knihy svojimi finančnými príspevkami podporili aj dvaja kolegovia nášho klubu Ing. 

Vladimír Zámečník, Štefan Bobok ako aj náš Oblastný Klub vojenských výsadkárov Banská 

Bystrica. 

príspevok spracovaný podľa pozvánky na prezentáciu 

fotografie - Jana Birošová fotografka Extraplus 
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Na záver 
 

Na minuloročné posledné číslo nášho klubového Spravodajcu sme v tomto 

prvom novoročnom čísle uverejnili príspevky tak, ako sme prisľúbili. 

V ďalšom čísle si opäť spomenieme na náš nezabudnuteľný 7. výsadkový 

pluk zvláštneho určenia v Holešove od kolegu Jaroslava Jeníka „Paragáni 

po padesáti letech,“ ktorý napísal v auguste 2014, ale pre „nápor“ 

príspevkov do našich Spravodajcov nestihol byť zverejnený. Ale to nič 

nemení na tom, že opäť pôjde o pozoruhodnú spomienku na stretnutie 

v Dobroticiach. Ďalšie číslo nášho klubového Spravodajcu vyjde po 

výročnej členskej schôdzi nášho O-KVV Banská Bystrica. 

 

Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie:  

 

Foto od:  Vladimír Schneider, Vladimír Gajdoš 

 

 

 

Jana Birošová  - fotografka Extraplus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 1/2016.  Tlač: Dell V525w. 

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

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 

Vladimír Schneider 


