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Úvodom 
 

Leto je už tu so svojimi horúčavami a búrkami, ktoré však nemohli zabrániť vydaniu tretieho 

čísla nášho klubového Spravodajcu. Začíname krátkou spomienkou na výročnú členskú 

schôdzu našich bratislavských kolegov, po nej nasleduje dokončenie z minulého čísla o pplk. 

Ludvíkovi Pavlovskom, svetovom rekordmanovi v zoskoku padákom, ktorý spracoval kolega 

Dušan Šuráni z KVV Olomouc. Nasleduje zaujímavý príspevok príbehov z taktického 

vojenského cvičenia „Vltava“ z roku 1966 (účastníci sa stretnú v Prostějove, Národní dům, 

23.9.2016) a ďalej pokračujeme článkom o streleckej súťaži V. ročníka Memoriálu plk. 

Františka Mansfelda. Spomenieme si na našich jubilantov a na záver sa dozvieme, ako dopadol 

22. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka a stretnutie po stopách  2. čs. samostatnej paradesantnej 

brigády v ZSSR pri pamätníku na Krpáčove. 

Ivan Bartoš 

 

 

5. marca 2016 - Výročná členská schôdza Oblastného KVV Bratislava 
 

Prvú marcovú sobotu v popoludňajších hodinách 

sa konala Výročná členská schôdza Oblastného 

klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava, 

tradične v Spoločenskej miestnosti Spojenej 

strednej školy v Bernolákove. Spoločenská 

miestnosť bola zaplnená zástupcami z KVV 

SR, KVV ČR a hostí, ktorí pozvanie prijali. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda klubu kolega 

Ivan Hulín. Tak ako každý rok, vyhodnotili svoju 

činnosť členovia bratislavského oblastného KVV 

SR za rok 2015, vysoko ocenili spoluprácu 

s klubmi v SR a ČR. Na výročnej členskej schôdzi 

so zdravicami vystúpili hostia a potom 

nasledovalo odovzdávanie ocenení za 

aktívnu činnosť. Zlatým klincom programu 

bol krst knihy spisovateľa Olina Jurmana 

„Legionářská odyssea – z Čech až do 

Vladivostoku,“ ktorej autor bol hosťom na 

výročnej schôdzi. Prítomní mali potom možnosť 

zakúpenia tejto publikácie s osobným venovaním 

autora spolu s knihou „ŠPION 30 let ve službách 

vojenské rozvědky“ ktorú tiež napísal Olin 

Jurman. Po skončení odovzdávania ocenení, 

karafiátov prítomným ženám pri príležitosti 

blížiaceho sa MDŽ a pamätných listov po schválení uznesenia bola výročná členská schôdza 

oblastného KVV SR Bratislava ukončená spoločenským posedením. 
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Pplk. Ludvík Pavlovský 

Světový rekordman v seskoku padákem 

(dokončenie z minulého čísla) 

  

První dva pokusy o dosažení rekordu byly neúspěšné. Při prvním pokusu 27. září se Ludvík 

Pavlovský domníval, že výstup do výšky 8000 metrů i vlastní seskok zvládne bez kyslíkového 

přístroje. Odstartoval z letňanského letiště s letounem Š-528, který pilotoval Jan Anderle. V 

letadle byly namontovány dva výškové barografy. Letadlo vystoupalo do výšky 8300 metrů. 

Stalo se však něco nečekaného. Jak sám vzpomíná ve svých přednáškách: „Náhle jsem pocítil 

zvláštní malátnost, cítil jsem, jak zavírám oči a za několik minut jsem usnul. Pilot Anderle mne 

dopravil do výšky 8300 metrů a dal mi znamení, abych z letadla vyskočil. Protože jsem ale 

spal, jeho znamení jsem 

vůbec neviděl. Probudil 

jsem se, až letadlo přistálo 

na letišti. Po přistání jsem se 

dozvěděl, že jsme byli ve 

výšce 8300 metrů. To by 

bohatě stačilo na rekord ". 

Další pokus se konal 29. 

září. Bylo překrásné počasí 

a byla velmi dobrá 

dohlednost. Ludvík 

Pavlovský chtěl konečně 

uskutečnit svůj rekord. 

Tentokrát s pilotem 

Kovandou vystoupali do 

8300 metrů. Pilot dal znamení, aby se připravil k seskoku. Pavlovský se soustředil  na dýchání 

kyslíku a sledování barografu, který byl „upraven na nižší výšku", a znamení pilota přehlédl. 

Protože L. Pavlovský na znamení nereagoval, pilot začal prudce klesat, neboť se domníval, že 

L. Pavlovský opět omdlel a vrátil se na letiště. Byla to opravdu smůla, která provázela L. 

Pavlovského, který chtěl provést svůj rekordní 

seskok za každou cenu. Věřil, že přijde den, kdy se 

naplní jeho touha překonat rekord sovětských 

výsadkářek. 

    A ten den nastal 3. října 1935. Dopoledne 

zkoušeli tovární technici novou třílistou vrtuli, která 

měla zvýšit dostup letadla Š-528. L. Pavlovský se 

připravoval k výškovému letu. Nabalený v letecké 

kombinéze, na nohou vysoké letecké boty, na krku 

dvě šály a na obličeji dvě kukly. Aby se nahoře 

chránil před omrznutím, namazal si ruce i obličej 

sádlem. Přes obličej měl ještě koženou masku s 

otvory pro ústa a oči. Hmotnost jeho výstroje 

představovala 13 kg, jeho dvou padáků typu Svět asi 30 kg a jeho samotného 66 kg. V souhrnu 

to představovalo 109 kg.  

Odpoledne bylo všechno připraveno. Aby nedošlo k opětovné chybě jako při předešlém 

pokusu, nechal pilot Kovanda namontovat na horní nosnou plochu zrcátko, které odráželo 

pohled do prostoru pozorovatele. Podplukovník Budín z leteckého zkušebního oddílu, který 

odpovídal za regulérnost seskoku, překontroloval oba barografy. Barograf do 10000 m měl být 
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vypnut L. Pavlovským těsně před seskokem. Výška v okamžiku vypnutí barografu byla 

považována za výšku seskoku. Lékař mu doporučil, aby dva dny před seskokem jedl cukr a pil 

sladkou vodu. Získal by tak větší odolnost proti nedostatku kyslíku. Z nedostatku kyslíku by 

mohl ve výšce 8000 metrů omdlít a nemusel by odjistit a otevřít padák. Proto Ludvík 

Pavlovský vymyslel jednoduché zařízení, které mu umožní automatické otevření padáku. 

Použil lano silné jako palec a dlouhé asi 6 metrů, které v letadle spojil jedním koncem s 

uvolňovačem padáku a druhým s letadlem. Po výskoku by mu pak lano přes uvolňovač 

otevřelo padák. Pilot měl však strach, že by se mu lano mohlo zamotat do kormidel, ale 

nakonec souhlasil. A tak již posedmé usedá Ludvík Pavlovský do úzkého sedadla nabalený 

jako by letěl na Severní pól. Letadlo startuje z letňanského továrního letiště ve tři čtvrtě na 

čtyři. Za čtyřicet pět minut dosáhli výšky 8700 metrů a Bohuslav Kovanda mu dal znamení, 

aby se připravil k seskoku. V té chvíli Pavlovský zjistil, že výtažné lano, které bylo složeno do 

osmiček, bylo zamotáno a že hrozí odjištění vaku padáku ještě v letadle. Uvědomil si, že je zle 

a proto si sundal z pravé ruky leteckou rukavici a pokoušel se zamotané lano rozmotat. Teplota 

vzduchu v té výšce byla opravdu nízká, minus 37°C. 

 Z plošiny na posledním schůdku se doslova vyvalil ven z letadla, výtažné lano vytáhlo 

uvolnovač a padák se mu spolehlivě otevřel. Neomdlel, což ho samotného překvapilo. Pomalu 

začal klesat dolů. Na nějaké rozhlížení kolem sebe neměl mnoho času. Ve výšce kolem 6000 

metrů mu začalo bolestivé zvracení rvát útroby z těla. Navíc se začal 

dusit. Kožená maska mu nepomáhala, spíše mu překážela. Pokoušel 

se ji strhnout a tehdy zjistil, že má pravou ruku zcela bezvládnou. 

Levou rukou se mu podařilo masku sundat. Hned se mu začalo lépe 

dýchat. Tím však potíže neskončily. Po bolestivém zvracení ho 

přepadly ukrutné křeče. Na padáku se kroutil jak had. Přál si být už 

na zemi.  Když se blížil k zemi,  zjistil,  že se vznáší  nad lesem. Z 

posledních sil a v poslední chvíli zatáhl za levý svazek padákových 

šňůr a tím změnil směr klesání. Přistál na poli, asi 45 km od místa 

startu. Opět měl štěstí, že v blízkosti byla hospoda a v ní měli led, 

kterým si mohl obložit ukrutně omrzlou pravou ruku. Prsty měl 

bezvládné a celou ruku bledou. Později silně zčervenala a teprve po 

tříhodinové koupeli v ledu začaly červenomodré skvrny mizet.   

 Ludvík Pavlovský seskočil v prostoru Brandýs n. Labem – Kostelec za silného 

jihozápadního větru, který jej zanesl až k Mladé Boleslavi. 

Nepoužil žádný dýchací přístroj. Přistání se uskutečnilo u vesnice 

Strašnov (podle časopisu Mladý letec, roč. VII, 1935 – 1936 č. 2) 

poblíž libichovského lesa. V měřicí stanici Vojenského leteckého 

studijního ústavu 9. října 1935 přezkoušeli oba barografy, zjistili 

korigovaný tlak v místě vypnutí barografu při seskoku a po 

odečtení 95 metrů stanovili výšku seskoku podle mezinárodní 

normy CINA – 8705 metrů nad mořem. Doba pádu asi 26 minut, 

střední rychlost pádu 5,4 m/sec. Vyhodnocení barografů, údaje o 

průběhu seskoku a stanovení výšky seskoku byly zapracovány do 

protokolu č. 1074 ze dne 10. října 1935 podepsaného pplk. 

Budínem. Tím byl oficiálně stvrzen světový rekord v seskoku 

padákem bez dýchacího přístroje.  

 Ludvík Pavlovský byl převezen do vojenské nemocnice v Praze. Tam mu chtěli pravou 

ruku amputovat. Šlo o omrzlinu III. stupně. Naštěstí ho dostal do péče mladý aspirant MUDr. 

Rebenwünzel, který mu ruku zachránil. L. Pavlovský mu byl vděčný do konce života. 

Následovalo dlouhodobé léčení, ale trvalé ochrnutí prstů mu však zůstalo.   

Ludvík Pavlovský zasvětil svůj život letectví a parašutismu a věřil, že tímto odvážným 
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seskokem přispěje k rozšíření dobrého jména československého letectva v zahraničí. Za svůj 

odvážný čin mezinárodní úrovně obdržel 31. ledna 1936 diplom od Aeroklubu republiky 

Československé.   

 O parašutistovi Ludvíku Pavlovském a jeho rekordu se psalo v novinách a dokonce byl 

pozván do studia Československého rozhlasu, aby pověděl o svém rekordu. Tímto, v té době 

pozoruhodným činem, se stal známým jak v odborných leteckých kruzích, tak i u veřejnosti. Po 

tomto seskoku působil jako propagátor letectví u Masarykovy letecké ligy v Brně. I v průběhu 

válečných let prováděl osvětu a přednášky o letectví a parašutizmu, kdy seznamoval své 

posluchače s padáky typu PAK a Svět, které sám při svých seskocích používal. Právě později 

používaný padák československé výroby Svět byl zvlášť upravený a vrchlík padáku byl 

zvětšený asi o 18 m
2
.  Jeho přednášky byly doprovázeny školním filmem „Československé 

letectví a co má každý o něm vědět“. 

 Po osvobození žádal MNO o opětovné zařazení k letectvu. V roce 1945 byl přijat zpět do 

armády, zpočátku jako velitel čety a polní pozorovatel u 3. leteckého náhradního pluku v Brně. 

Pak byl ale postaven mimo činnou službu. Do činné služby byl opět povolán na začátku roku 

1946, avšak tentokrát byl zařazen u 16. pěšího praporu v Dědicích. V rámci renominace byl 

povýšen až do hodnosti štábního kapitána. Krátce po únoru 1948 byl však zproštěn vojenské 

služby a byl dán na trvalou dovolenou bez nároku na vojenskou penzi nebo odpočinkové platy. 

To byla krutá rána pro Ludvíka Pavlovského.   

 Svůj světový rekord se pokusil zaznamenat do své biografie s názvem „Osudy padákového 

letce“. Kromě teoretických poznámek k parašutismu je v ní barvitě líčena příprava k 

výškovým letům a provedení vlastního rekordního seskoku. Avšak ani tento pokus o vydání 

této publikace nebyl příznivě přijat.  

 Žádného dalšího ocenění se bohužel už nedočkal. Pan Ludvík Pavlovský zemřel dne 2. 

dubna 1991 bez pocitu společenského uznání, bez satisfakce, že byl přínosem aspoň pro 

letectvo. Namísto toho s pocitem křivdy a s vědomím, že pravda vítězí jen ve vyšších kruzích a 

je pouze pro vyvolené. Teprve v roce 1992 byl ministrem obrany ČSFR rehabilitován za 

občanské a politické postoje v letech 1948 – 1989, a in memoriam povýšen do hodnosti 

podplukovníka.  

Na pana Ludvíka Pavlovského a jeho odvážné 

výkony se však nezapomnělo. Jeho osobnost a 

jeho heroický rekordní seskok padákem je i 

nadále připomínán na internetových stránkách 

i v regionálních publikacích. Ať se jedná o 

medailonky k jeho osobním výročím v 

rosickém měsíčníku "Rosa", nebo je jeho 

památce věnována kapitola v Osobnostech 

Rosicka v rozsáhlé publikaci "Rosice 100 let 

městem". 

Tímto článkem chci přispět k oživení jména 

české legendy letectví a parašutismu pplk. 

Ludvíka Pavlovského. Letos v červnu uplyne 116 let od jeho narození.  

 

Zdroje: 

Letectví a kosmonautika č.10/1990 

Rosice 100 let městem, 1. vydání, 2007, Osobnosti Rosicka 

Foto a dokumenty – archiv rodiny Ludvíka Pavlovského 

                      

                                   Dušan Šuráni, plk. v. v. 

                      člen KVV Olomouc 
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Ďalšie príbehy M. K. 2. Cvičenie „VLTAVA“ 
 

OPERAČNĚ TAKTICKÉ CVIČENÍ spojeneckých armád Varšavské smlouvy začleněných do 

Jihozápadního frontu (JZF), probíhalo v měsíci září 1966 na území 

Československa. Do cvičení byly zpojeny všechny složky branného 

systému. V rámci krajů byl vybrán kraj Brněnský a z okresů okres 

Vyškov. 

7. výsadkový pluk zvláštního určení se cvičení zůčastnil se všemi 

rotami hloubkového průzkumu, se spojovacím uzlem 

a zabezpečovacími jednotkami pluku. Po vyhlášení bojového 

poplachu pluk zaujal prostor soustředění  a skupiny hloubkového 

průzkumu se začaly připravovat na vysazení. Spojovací uzel zaujal 

postavení v prostoru Mariánské Lázně. Byl jsem určen jako 

„rozhodčí“ ke skupině, které velel četař Havlín. Vysazení proběhlo 

v blízkosti osady Ruprechtov, asi 15 km SZ od osady Vyškov. Po 

shromáždění skupiny se velitel zorientoval a nařídil přesun zčásti 

podle azimutu, zčásti podle terénních tvarů a terénních předmětů. 

Vysazení do určeného prostoru proběhlo na rozhraní dne a noci.  

Skupina měla, podle bojového nařízení, zaujmout základnu v prostoru kóty 553,0 „Červený 

vrch“. Po zaujetí základny vyslat pevnou podskupinu do prostoru silnice Račice – Nemojany, 

vybudovat pozorovací stanoviště a sledovat přesuny vojenských jednotek protivníka, 

s důrazem na prostředky jederného napadení (PJN). Dále bylo úkolem skupiny provést 

průzkum osady Dědice a Hamiltony s cílem určit národnost a číslování jednotek a útvarů 

protivníka. Skupina měla za úkol provést, m. j. diverzi na železniční trati Vyškov – Brno 

v prostoru osady Luleč – Nemojany. Zprávy předávat rádiostanicí R – 350 a R – 352. Po 

splnění úkolu, na výzvu řídícího důstojníka, se měla skupina přesunout do nouzového prostoru 

(NP) a vyčkat do příchodu řídícího důstojníka.  

Činnost skupiny probíhala většinou v noci. Za zmínku stojí nezkušenost některých 

průzkumníků, kteří považovali štěkot lišek a bekot srnců za štěkot pátracích psů. Proti činnosti 

skupin byli nasazeni příslušníci veřejné bezpečnosti (VB), Státní bezpečnosti (StB), Lidových 

milicí (LM) a také občanský aktiv. Do blízkosti základny se přesunul pluk vojsk Ministerstva 

vnitra (VMV) z Bučovic. Pohyb průzkumníků musel být velmi obezřetný. Pohyb ve dne byl 

prakticky nemožný. Na druhý den se kolem základny začaly pohybovat pátrací skupiny složené 

z příslušníků VB a StB. Velitel skupiny se rozhodl  změnit  základnu a přemístil ji na opuštěný 

hřbitov do osady Nemojany – Luleč. K tomu využili starou a opuštěnou hrobku. Tam skupina 

přežila celé pátrání, aniž by byla prozrazena. Snad stojí za zmínku, že některý den, kolem 

půlnoci, se na hřbitově a před kaplí shromáždilo několik občanů a tam měli nějaké kázání, 

motlidby a pod. Dodnes je mi to záhadou. Skupina plnila svůj úkol úspěšně. Byly předány 

zprávy o přesunu útvaru PTŘS Sovětské armády, zpráva o aktivaci systému ochrany a obrany 

teritoria kraje a okresu. Byl zaznamenán přesun vojsk MV z Bučovic do prostoru soustředění 

a další přesuny jednotek a útvarů ČSLA. Nebyly zjištěny přesuny jednotek PJN. (Oddíly 

vojskových raket, atd.) Neměl jsem zprávy o destrukci na železniční trati. Proto jsem se 

rozhodl do prostoru přiblížit a navázat kontakt s průzkumníky, kteří to měli za úkol. Přesto, že 

jsem byl oblečen v oděvu vz. 60 s označením, jakmile jsem se přiblížil k železniční trati, tak na 

mne naskákalo 5 uniformovaných ozbrojenců a bez váhání mi dali „klepeta“. Po chvíli přijelo 

osobní auto se třemi civilisty, vzali mne mezi sebe a odvezli mne do Brna – Bohunic, do 

vězení. Tenkrát do „nápravně -  výchovního ústavu“. Tam mne „ubytovali“ do cely 

předběžného zadržení a zbytek noci mne točili na výsleších. Někdy ráno jsem skončil v cele. 

To představovalo 6 kroků od okna ke zdi, vpravo pryčna, vlevo u dveří „hajzl“ a pod oknem 

rozviklaný stolek. Vzpoměl jsem si na Júlia Fučíka. 
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Následovaly výslechy a to každý den několikrát. Oni skutečně postupovali tak, jak bylo 

nastaveno standardní vyšetřování a výslech podezřelé osoby ze špionáže. Pobyl jsem tam 

několik dní, než mne pustili. Jeden z pracovníků Rady obrany a pracovník MV mne poznal 

z dob mého působení u 5. pohraniční brigády a teprve poté jsem dostával stravu a výslechy 

skončili. Dotyčný pracovník MV byl jeden z nejlepších velitelů, které jsem za dobu v ČSLA 

zažil. Jmenoval se plk. Kroh a dodnes mám k němu úctu. Mojim uvězněním pro mne cvičení 

„VLTAVA“ skončilo. Skončilo za několik dní i cvičení, jako takové. Moje rota se celá vrátila 

do kasáren, ale já, velitel roty,  jsem byl v „base“. Ve vězení jsem se setkal i s průzkumníkem, 

který připravil destrukci na železniční trati. Jeho pustili o něco dříve. Mne pustili o 01.00 h 

v noci, do nočního Brna. Zavolal jsem si dozorčího vojskového tělesa (DVT), vyžádal od něho 

VAZ do Holešova a následně jsem se do Holešova i přesunul. Přivítán jsem byl za velkých 

ovací, o které jsem nestál. V kasárnách jsem se dověděl o činnosti jiné skupiny, která provedla 

napadení televízního vysílače „Kojál“.  Velitel skupiny, se kterou jsem sdílel základnu 

a o které jsem věděl vše potřebné, ještě vyslal pohyblivou podskupinu, která se dostala až do 

kanceláře náčelníka Vojenské vysoké školy pozemního vojska (1 F VAAZ) ve Vyškově, 

generála H. 

 

Pplk. v. v., JUDr. Milan Kočí 

Praha, duben 2014 

So súhlasom autora prepísal a upravil mjr. v zál., Mgr. Vladimír Schneider 

Banská Bystrica 20. mája 2014 

 
 

Strelecká súťaž   
V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda 

 

Klub výsadkových veteránov, z. s. Prostějov dňa 22. 5. 2016 tradične zorganizoval streleckú 

súťaž v streľbe z pištole Glock na strelnici Polície ČR vo Vrahoviciach - V. ročník Memoriálu 

plk. Františka Mansfelda. Strelieb sa zúčastnilo celkom 141 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 

dvoch kategórií. V I. kategórii súťažilo 22 

trojčlenných družstiev a 16 trojčlenných 

družstiev v II. kategórii - ostatní.  Z KVV ČR 

boli zastúpené kluby, okrem prostějovského, 

klub liberecký, pražský, klub Luštěnice, 

Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, 

Jindřichov Hradec, Hradec Králové a Brno. 

Za slovenské kluby súťažili kolegovia z KVV 

Bratislava, KVV Banská Bystrica a Miestny 

KVV Juraja Kriváňa Šumiac, za ktorý súťažil 

kolega Laco Haverla (v I. kategórii družstiev 

obsadil pekné 10. miesto s kol. Ladislavom 

Paulenom a Jurajom Poláčkom). Súťaže sa 

zúčastnil  prvorodený syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld jun., ktorý zastupoval 

KVV Prešov. Na súťaž boli pozvaní kolegovia zo 601. skss, 102. pzpr,  POŠ PV, Klub 601. 

skss, Policie ČR, Mestská polícia Prostějov. Svojou účasťou súťaž poctili bývalí velitelia VÚ 

8280 Prostějov, plk. v. v.- Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský a plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan 

a plk. gšt. v z. Ing. Luděk Skácel. Aktívnou účasťou súťaž podporili súčasní velitelia útvarov 

prostějovskej posádky: za veliteľa 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. 

René Sabela. Medzi hosťami boli privítaní zást. riaditeľa Riadenia špec. síl pplk. Ing. Vojtěch 

Kaprál, vedúci Úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavel Novák a riaditeľ Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. 
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Josef Novák, predsedovia slovenských KVV, kolegovia Ivan Hulín (Bratislava) a Vladimír 

Kavický (Banská Bystrica). 

Osobnou účasťou poctila streleckú 

súťaž primátorka mesta Prostějov 

Mgr. Alena Rašková. Z českých 

KVV to boli kolegovia Jaroslav 

Chromek (Liberec) a Slavoj Junek 

(Hradec Králové). Na začiatku 

streleckej súťaže mal príhovor 

predseda KVV Prostějov František 

Stavný, ktorý podľa dobrého zvyku 

odovzdal kyticu pani Mansfeldovej 

a malú pozornosť Františkovi 

Mansfeldovi juniorovi. Po krátkom 

rozbore propozícií strelieb hlavným 

rozhodcom kolegom Františkom Chudým a riadiacim streľby armádnym odborníkom, bola 

súťaž otvorená prvým výstrelom z pištole pani Mansfeldovej a druhým výstrelom z pištole 

Františka Mansfelda jun. Organizačno-materiálne zabezpečenie súťaže bolo na veľmi dobrej 

úrovni, za čo patrí poďakovanie všetkým organizátorom - príslušníkom 601. skss, 102. pzpr, 

PČR, ZO Areálu, všetkým sponzorom a tiež Mestu Prostějov za finanční pomoc pre 

zorganizovanie súťaže. Výsledky súťaže, umiestnenie jednotlivcov a družstiev podľa kategórií: 

 

kategória HOSTIA: I. miesto Vojtěch Kaprál – zást. riaditeľa ŘSS 

 II. miesto Pavel Novák - PČR 

 III. miesto Vladimír Kavický – predseda O-KVV BB 

 

I. kategória - JEDNOTLIVCI: I. miesto Milan Vašek – KVV Praha 

 II. miesto Vladimír Borovička – KVV Luštěnice 

 III. miesto Lubomír Červinka – KVV Zlín 

 

I. kategória DRUŽSTVÁ: I. miesto O-KVV  

Banská Bystrica 

Eva Dolníková, Vladimír 

Kavický, Vladimír Dvonč 

 II. miesto KVV Prostějov František Chudý, Petr 

Nemec, Marie Řehořová  

 III. miesto KVV  

Luštěnice 

Vladislav Borovička, Milan 

Karkoška, Stanislav Veselý  

  

II. kategória - JEDNOTLIVCI: I. miesto Ing. Jiří Padrtka – POŠ Prostějov 

 II. miesto Radim Spáčil – MP Prostějov 

 III. miesto Vladislav Papš ml. - Peršan 

 

II. kategória DRUŽSTVÁ: I. miesto KVV Prostějov Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim 

Spáčil  

 II. miesto OSP PČR plk. Mgr. Pavel Novák, nprap. 

Mgr. Aleš Nadymáček, kpt. 

Mgr. Jan Grmolenský 

 III. miesto Strelecký klub 

ZO Areál 

Tomáš Smečka, Květoslav 

Frodl, Eva Frýbortová 
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Kategória ženy - samostatne: I. miesto Eva Dolníková – KVV Banská Bystrica 

 II. miesto Dana Parkanská – KVV Prostějov 

 III. miesto Marie Řehořová – KVV Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

Absolútnym víťazom V. ročníku Memoriálu plk. Františka Mansfelda sa stal Ing. Jiří Padrtka – 

POŠ Prostějov. 

 

Voľne spracované podľa príspevku kol. Františka Chudého 

 

 

 

 

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili náš kolegovia okrúhle jubileum 
 

 

75. rokov Mgr. František Lacko 29.4. 

 

70. rokov Slavoslav  Kincel 2.5. 

 

80. rokov Ján Jesenák 8.5. 

 

75. rokov Štefan Gabmayer 10.5. 

 

70. rokov Dominik Valkovič 23.5. 
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22. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka 
 

V sobotu 28. 5. 2016 sa konal v Žiline už 22. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Bežecké 

preteky slávnostne zahájil výstrelom zo 

samopalu plk. v. v. Jozef Tuček z Klubu 

vojenských výsadkárov. Pietneho aktu 

pred pretekom sa zúčastnil minister 

obrany Peter Gajdoš, veliteľ 5. pluku 

špeciálneho určenia Žilina plk. Ing. 

Ľubomír Šebo, zakladateľ memoriálu Ján 

Hanák, zástupcovia Žilinského kraja a 

vojenských výsadkárov. Prvý súťažný 

krok spravili bežci pri dome Jozefa 

Gabčíka v Poluvsí a cieľový krok 11 

kilometra dosiahli v žilinských 

kasárňach. Preteku sa zúčastnilo viac ako 270 

bežcov nielen zo Slovenska, ale aj Česka a 

Poľska. Úplným víťazom tohtoročného preteku 

sa stal žilinský špecialista, ktorý dobehol v 

časovom limite 39:55, víťazkou ženskej 

kategórie bola Adéla Esentierová z Ostravy s 

časom 47:14. Najstarším bežcom bol 81-ročný 

Dezider Ferénczy, naopak najmladšou bežkyňou 

12-ročná Monika Repková. Memoriál sa 

konal na počesť brig. gen. in memoriam 

Jozefa Gabčíka, ktorý dňa 27. mája 1942 

spolu s Janom Kubišom (skupina Anthropoid) 

vykonal útok na zastupujúceho ríšskeho 

protektora Reinharda Heydricha. V Jožkovom 

hodnotení je okrem iného písané: "Rázny a 

plne disciplinovaný vojak. Je absolútne 

spoľahlivý a veľmi zapálený, prekypuje 

zdravým rozumom..." (Zdroj: BURIAN, M., 

KNÍŽEK, A., RAJLICH, J., STEHLÍK, E.: 

Atentát Operace Anthropoid 1941-1942) Je 

veľká škoda, že školské učebnice zväčša o 

takýchto hrdinoch mlčia. Jožko je náš a 

Slovák, je dobré si spomenúť a pripomenúť, 

že naša sloboda nebola zadarmo a akcia ako je 

Memoriál Jozefa Gabčíka tomu veľmi napomáha.V priestoroch kasární sa súčasne konal Deň 

detí, počas ktorého si mohli malí návštevníci obzrieť nielen vojenskú, ale aj hasičskú a 

policajnú techniku. Obzrieť a vziať do rúk zbrane, vyskúšať váhu padákov, preliezť obrnené 

vozidlo Aligátor alebo poobzerať súčasti výstroja a výzbroje vojakov z obdobia 2. svetovej 

vojny, ČSĽA až po súčasné Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Mohli nazrieť na majestát 

žilinských špeciálov, ktorí sú elitnou jednotkou slovenských ozbrojených síl. 

                                                              Autorka príspevku: Miroslava Mindárová 

Foto: Miroslava Mindárová, Vladimír Schneider 
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Tajomník O-KVV Ivan Bartoš  s pplk. v. v. Štefanom Bartošom,  

podpredsedom ZO SZPB Jána Rýsa  

Po stopách 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR 
 

Výbor ZO SZPB v Španej 

Doline a  ZO SZPB Jána Rýsa na 

Triede SNP Banská Bystrica 

zorganizoval stretnutie svojich 

členov pri rekonštruovanom 

pamätníku 2. čs. samostatnej 

paradesantnej brigády v ZSSR 

na Krpáčove. Stretnutie sa 

konalo za pekného slnečného 

počasia dňa 24. 6. 2016. 

Prítomní si uctili pamiatku 

príslušníkov 2. čs. samostatnej 

paradesantnej brigády v ZSSR 

položením venca k pamätníku 

pri zástave Klubu vojenských 

výsadkárov Banská Bystrica. Na 

harmonike zahral Vladimír Strmeň, priamy účastník SNP, melódie známych piesní z obdobia 

národnooslobodzovacieho boja. 

Potom si prítomní vypočuli 

prednášku o pôsobení 2. čs. sam. 

paradesantnej brigády v ZSSR 

počas SNP od PhDr. Ladislava 

Skraka a po jej skončení sa 

presunuli  do Penziónu  Kukučka, 

v ktorom bola počas SNP zriadená 

partizánska nemocnica. Počas 

obeda a voľného posedenia hral na 

svojej harmonike pán Strmeň a tiež 

dvaja muzikanti z Valaskej. 
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Na záver 
 

Ostáva len poďakovať všetkým prispievateľom a spolupracovníkom pri tvorbe 

tohto klubového Spravodajcu. V ďalšom a  poslednom tohtoročnom čísle si 

prečítame ďalšie príspevky z našej činnosti. 

Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie:  

 

Foto od:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

http://www.klubvtn.info/stiahni.htm 

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 3/2016.  Tlač: Dell V525w. 

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

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a korektúra 

Miroslava Mindárová 
Dušan Šuráni a Vladimír Schneider 

Milan Peško 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm

