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Galéria osobností parašutizmu na Slovensku
Žiaľ, mnohí z tých, ktorí stáli pri zrode výsadkových jedno-
tiek Československej armády, nie sú už medzi nami. Preto 
im venujme tichú spomienku! Tým, ktorí ešte žijú, vzdajme 
hold a poďakujme sa za prácu vo vojenskej činnosti, ktorá 
nás spája už dlhé roky.        

Pplk. Pavol  Bučka
Narodil sa v roku 1932 a zomrel 24. 
12. 2006 v Žiline.

Hovorili mu často veliteľ 
2.výsadkovej gardovej teplákovej 
roty. Telovýchovný náčelník, účas-
tník niekoľkých desiatok najmä 
športových súťaží, na ktorých zvíťazil 
a získal mnoho medailí, diplomov 
a ďalších ocenení. Sám bol orga-
nizátorom mnohých súťaží a roz-
hodcom. Neúnavný propagá-
tor parašutizmu i po odchode do 
výslužby. Bol jedným z predsedov 

KVV SR, kde sa podieľal na dobrej 
spolupráci výsadkárskych klubov 
Slovenskej a Českej republiky. 
Mal tiež veľký podiel na založení 
a činnosti KVV na Slovensku. Tiež  
na uskutočnení stretnutia sloven-
ských a českých výsadkárskych ve-
teránov v roku 1994. Ak bol mimo- 
riadne aktívny počas vojenskej 
služby, ani v civile zo svojho nasa-
denia pre propagáciu výsadkového 
vojska nič nezľavil. Okrem práce 
v klube, venoval sa na spracovaní 

Vysoké napätie

A práve jemu sa stane taká vec: na 
vojne vraj bude slúžiť u výsadkárov! 
Teraz je aj on na letisku, celá skupina 
brancov sa chystá na prvý zoskok. 
Ako by mu bolo dobre na záhradke! 
Keď po prvý krát žuchol na zem, sen 
o záhradke sa skončil. Čo záhradka! 
Toto je nádhera!

Uplynulo niekoľko týždňov. 
„Pozri, Stando, ide ti to celkom dobre, 
športový výcvik ti povolíme“. Zväzar-
movský inštruktor Mirek Šafka je na 
okamžik v rozpakoch“. „Ale...No, pro-
sto – boli by sme radi, keby so nenosil 
tie chuligánske rúrky. Síce sa to no-
haviciam dosť podobá, ale...“ Stando 
Hanák chce skákať, na rúrkach ne-
trvá. Keď sa to nepáči, nosiť ich ne-
musí. Kľudne.

Letecký deň 
Vystúpia zväzarmovskí parašutisti. 
Stando, ktorý na zoskoky vždy len 
s úctou pozeral, je jedným z tých, na 
ktorých budú rovnako úctivo pozerať 
iní. Len aby búrka, ktorá už visí nad 
Olomoucom, nebola rýchlejšia, ako 
lenivý Nordsman! Konečne tú výšku 
vyšplhal. „Vpred!“ Padák sa v po- 
riadku otvoril, Stando sa obzerá. Haló, 
kde sú ostatní? A kde je zem? Je sám 
v čiernom mraku a je mu trošku úzko. 
To je dosť! Temná clona pod nohami 
redne, tam je hangár, tribúna, obe-
censtvo. „Takto pred trbúnu, keby 
sa mi to podarilo“, teší sa, ale vtom 
sa mi vlasy div nezježia – zem sa 
proti všetkým predpokladom začína 
vzdiaľovať! A vietor fúka fofrom preč, 

smerom kamsi na Lipník. Stando by 
súrne potreboval nejakú inštruktáž, 
ako si s touto situáciou poradiť. Kú-
sok vedľa uháňa len Zdena, zrejme 
má tiež namierené do Lipníka a tiež 
nevie, ako sa dostať na zem. Dalo sa 
do dažďa. Stando konštatuje, že ako 
dáždnik nieje padák najvhodnejší, na 

Pokračovanie na str. 9

Pokračovanie na str. 7

Milí priatelia!

Od tohoto čísla Červených baretov 
by sme vás chceli „obťažovať“  
na našich stránkach sériou odzna-
kov s paratématikou. Inšpiráciou  
k tomuto kroku bola zbierka odzna-
kov nášho kolegu z Prostějova 
- Miroslava Řepku. Veľa z vás sa 
venuje tejto zberateľskej činnosti 
či už pasívne, živelne, alebo na 
vysokej odbornej úrovni, ako 
on. Pomôžeme vám získať v 
tejto oblasti prehľad, či už té-
matický, alebo všeobecný, čo 
je vo vašich zbierkach. Taktiež 
uvítame, ak nám napíšete o 
niektoirých uverejnených odzna-
koch niečo zaujímavé, ak máte 
nejakú podobnú raritu vo forme 
mini, alebo vo farebnej odlišnosti, 
alebo ak nám napíšete presnejší 
názov odznaku, ak ste si istí. A 
pomôžeme aj pri kontaktoch na 
vás, krorí by si chceli tie - ktoré 
vzácnosti povymieňať, založením 
akejsi hobby - rubriky. Našim cieľom 
je spájať veľkú rodinu výsadkárov 
a parašutistov, pretože mnohí z nás 
po skončení aktívnej činnosti v ar-
máde, alebo po skončení športovej 
kariéry, sa utiahli do ústrania, stratili 
sa kontakty na dávnych priateľov 
s ktorými sme prežili mladé roky 
a mnohí vlastne nepoznali dlhé roky 
nič iné, ako cestu na letisko, letisko 
a cestu domov. Zostali iba spo-
mienky a nejaké drobnosti vo forme 

16. pokračovanie (2.časť)

Pokračovanie na str. 2

Pplk. Pavol 
Bučka

Stával v záhradke domčeka, kúsok od olomouckého letiska 
a uvažoval, čo sú to za ľudia, pod bielymi kopulami padákov. 
Keď sekundy leteli a leteli a človek padal vzduchom ako 
kameň, pociťoval strach – otvorí sa ten padák vôbec?! „Nie-
to boha, ktorý by ma k tomu donútil“, hovoril si a bolo mu 
dobre na pevnej pôde záhradky.
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knihy: „Spomienky výsadkára“. 
Len málokto by venoval toľko času 
a finančných prostriedkov na jej 
vydaní a jej ponuke pri rôznych 
príležitostiach a stretnutiach výsad-
károv, ako to robil Pavol.  

Bol vynikajúcim športovcom. 
Zúčastnil sa veľkého množstva 
súťaží. Bol napr. v r.: 1960 - Maj-
strom ČSA vo vojenskom trojboji, 
1962 - bol jedným z víťazov na Maj-
strovstvách spriatelených armád 
v Moskve, 1999 - 2.miesto v okres-
nom prebore vo všestrannom viac-
boji (kategória 60-70 roč.), 2000 
– diplom Zemplínska Šírava (za pre-
plávanie bazénu 500 krát), 2002 -  
1. miesto vo všestrannom viacboji. 
V deň svojich 65. narodenín zabe-
hol 400 m trať 65 krát (26 km), 
preplával plavecký bazén 65 krát 
(3 250 m). Denne plával 2 hodiny. 
Preplával tiež v zimnom období 
ľadový Váh. Prosto, deň čo deň, sa 
venoval telesným aktivitám. Ešte 
donedávna i skákajúci parašutista 
medzi veteránmi.

Za jeho všestrannú a nezištnú 
angažovanosť bol ocenený celou ra-
dou vyznamenaní. Napr. bol medzi 
prvými piatimi veteránmi, ktorí zís-
kali „Zlatý odznak“ KVV ČR. Obdržal 
i ďalšie medaile, ktoré boli udeľované 
KVV v Českej a Slovenskej repub-
like.

Paľko prosto patril medzi tých 
príslušníkov výsadkového vojska, 
kamarátov, na ktorých sa nedá 
zabudnúť, patrí na čestné umiest-
nenie v našej Galérii osobností 
parašutizmu na Slovensku. 

Plk. Juraj  Kováč

Narodil sa v r. 1920 v Koločave, 
zomrel 7.12.1966.

K prvému zoskoku padákom sa 
dostal ako dvadsaťštyri ročný, v roku 
1944 v Jefremove v ZSSR, kde bol 
príslušníkom 2. čs. paradesantnej 
brigády. Od tej doby bol celý jeho 

život poznačený láskou k padáku.
Po skončení 2.sv.vojny bol jed-

ným z tých, čo stáli pri zrode výsad-
kového vojska v Československej 
armáde. V roku 1947 sa stal 
príslušníkom 71.Pešieho práporu 
čs. parašutistov v Zákupoch pri 
Českej Lípe, ktorého zakladateľmi 
boli výsadkári zo Západu i z Východu. 
Bol jedným z prvých inštruktorov vo 
výcviku výsadkového vojska a stal 
sa aj jedným z jeho veliteľov. V tejto 
funkcii vychoval mnoho nových 
výsadkárov. Pracoval ako meto-
dik, vychovávateľ i veliteľ. Staral sa 
o novú padákovú techniku, ktorú 
skúšal ako skúšobný parašutista. 

Jeho prácu nepoznali len vo-
jenskí výsadkári, ale i športovci 
a záložníci výsadkového vojska 
z celého Československa. Poznali 
ho ako človeka, ktorý v každej práci, 
ktorá mu bola zverená bol dôsledný, 
či sa už jednalo o vojenskú, alebo 
aktivistickú v aeroklube, kde tiež 
aktívne pracoval. Všade kde mo-
hol, pomáhal svojimi bohatými 
skúsenosťami, ktoré získal za dlhé 
roky v jeho činnosti. Aktívne pra-
coval ako člen aeroklubu v Prahe. 
Určitý čas bol aj predsedom 
parašutistickej komisie pri Ústred-
nej leteckej sekcii ARČS. Bol tiež 
medzinárodným rozhodcom FAI 
pre parašutizmus. V tejto funkcii sa 
zúčastnil mnohých parašutistických 
súťaží, domácich i zahraničných, 
až po majstrovstvá sveta v zoskoku 
padákom.

Ako skúšobný parašutista 
a športovec, naskákal stovky zos-
kokov zo všetkých typov vojenských 
lietadiel, používaných na výsadky. 
Bol jedným z tých, čo urobili i prvý 
zoskok z bombovnice prúdového 
bombardéra v roku 1957, kedy sa 
športoví parašutisti zo Zväzarmu 
chystali prekonať výškový rekord 
v zoskoku padákom zo stratos-
féry. Vyskúšal všetky typy našich 
padákov, na ktorých skákal od 
výšky 150 m a vyššie. Zúčastnil 
sa mnohých leteckých dní, kde sa 
konali obľúbené hromadné zoskoky 
padákom v závere leteckého dňa.

V športovom parašutizme zís-
kal  I. výkonnostnú triedu a v armáde 
titul Majstra zbrane. Bol nositeľom 
viacerých vojenských vyznamenaní, 
rádov a medailí z 2. sv. vojny. Po voj-
ne mu za jeho prácu bolo udelené 
vyznamenanie „Za vynikajúcu 
prácu„ i „Rad červenej hviezdy„. Od 
medzinárodnej leteckej federácie 
FAI dostal za dlhoročnú činnosť na 
úseku letectva a parašutizmu dip-
lom Paula Tissandiera. Bol aktívnym 
parašutistom aj v období, keď už 

niektorí si hovorili, že na zoskoky sú 
už starí. Aj napriek tomu mu málokto 
na letisku medzi parašutistami 
uhádol jeho vek. Príkladne viedol 
rodinný život a spolu s manželkou 
vychovávali 4 deti.

Jeho druhá láska – parašutizmus 
sa mu však stala osudnou. Dňa 7.de-
cembra 1966 išiel na jeden z mno-
hých obyčajných cvičných zoskokov. 
Nikto však nepredpokladal, že to 
bude jeho posledný zoskok. Vtedy, 
pri výkone vojenskej služby, zahynul. 
Odišiel, vo veku 46 rokov, v dobe, 
kedy pre rodinu i spoločnosť mohol 
ešte veľa  urobiť.

Kpt. Leo  Kolník

Narodil sa 8. apríla 1924 v Hracho-
višti , v súčastnosti okr. Nové Mesto 
nad Váhom. Tam tiež navštevoval 
základnú školu. Po skončení povin-
nej školskej dochádzky absolvoval 
dvojročnú Odbornú hospodársku 
školu. Popri zamestnaní, formou 
večerného štúdia v rokoch 1953-
1958 absolvoval Priemyselnú školu 
strojnícku, ktorú ukončil maturitou. 
V rokoch 1960-1961 popri zamest-
naní, formou diaľkového štúdia ab-
solvoval Včelársku školu v Liptov-
skom Hrádku.

Keď mal asi šesť rokov, dos-
tal sa v Piešťanoch do blízkosti 
lietadiel a od vtedy bol posadnutý 
túžbou lietať. Začal písať prihlášky. 
Až raz po jednej z nich, bol pozvaný 
do kurzu bezmotorového lietania na 
Straník pri Žiline. Mal vtedy 17 ro-
kov. Odtiaľ bol poslaný na lekárske 
vyšetrenie do nemocnice do Žiliny. 
Tam mu lekár však napísal, že lieta-
nie nedoporučuje, vzhľadom k tomu, 
že ako šesťročný prekonal zápal  
stredného ucha. Vrátil sa s plačom 
domov. Myšlienky na lietanie sa 

však nezdával a znovu začal písať na 
rôzne miesta. Výsledok sa dostavil 
keď niekedy na jeseň v r. 1942 
dostal list, že ak chce byť prijatý do 
leteckej školy – Školy leteckého 
dorastu, do oddielu padákových 
strelcov, má sa dostaviť na lekár-
ske vyšetrenie do Prešova. A tak 
v druhej polovici októbra zišlo sa 
ich na tomto vyšetrení asi stotridsať. 
Desiati v lekárskej prehliadke vyho-
veli a boli hneď po absolvovaní psy-
cho - technických skúšok odvedení. 
Dostali povolávací rozkaz a 1.no-
vembra sa stretli všetci  nováčikovia 
v Trenčianskych Bohuslaviciach, 
v Škole leteckého dorastu. Tam už 
prebiehala poddôstojnícka škola, 
do ktorej sa hneď zaradili. Po 
skončení Poddôstojníckej školy 
podľa zápisu v služobnej knižke, sa 
stali príslušníkmi Padákovej školy. 
Leo Kolník spomína: „K pôvod-
ným jedenástim Janeček, Frid-
man, Ilavský, Kolník, Medňanský, 
Muzika, Najvirt, Pisarčík, Fabšo, 
Rehák, Čížek (poslední traja však 
boli zo školy zakrátko odvolaní a už 
sa nevrátili) z iných oddelení ŠLD 
boli k nám premiestnení : Lachký, 
Mizera. Veliteľom Padákovej školy 
bol npor. Juraj Meško, čerstvý ab-
solvent  Pozorovateľskej školy dôs-
tojníkov letectva. Od iných útvarov 
armády doplnili naše rady npor. 
Blizner, ten po krátkej dobe však 
odišiel a už sa nevrátil, čatár Lenárt 
a Klčo. Niekedy oveľa neskoršie, 
bol ešte k nám preložený zo ŠLD 
Kvašňák. Kupkovič prišiel do Pod-
dôstojníckej školy, ako vojak od Pra-
covného vojska“.

Po skončení Poddôstojníckej 
školy v Trenčianskych Biskupiciach 
bolo ich zamestnaním strelecký 
výcvik, peší bojový výcvik a kurz 
deštrukčných prác. Ten spočíval 
vo výpočte potrebného množstva 
trhavín a ich rozmiestnenia na ob-
jektoch určených na demoláciu, 
prevážne mostoch a na koľajniciach 
a v kladení protipechotných i proti-
tankových mín.

V auguste 1943 sa ŠLD pres-
ťahovala z Trenčianských Biskupíc 
do Banskej Bystrice, do Mestských 
kasární. Medzičasom tam pri-
chádzali vojaci i poddôstojníci 
z povolania, od rôznych armád-
nych útvarov, ako i ďalší príslušníci 
Padákovej školy. Vlastný skokanský 
výcvik absolvovali v kasárňach a po-
tom na letisku Tri Duby. Prvý zoskok 
absolvovali dňa 30. 10. 1943 – bol 
to vlastne prvý historický zoskok 
na území Slovenska. Dňa 30. 10. 
1943 uskutočnili hromadný zoskok 
s ukážkami bojovej činnosti v Žiline 
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– lokalite Hájik. Zúčastnil sa 
kurzu padákových strelcov pre 43 
frekventantov, v ňom absolvovali 5 
zoskokov v priestore Zvolen – Lies-
kovec a jeden nočný na letisku Tri 
Duby. Skákalo sa na padákoch RZ-
20 bez záložných padákov z lieta-
diel Heinkel He 111 a Junkers Ju 
52, prvé bez zbraní, ďalšie už s výz-
brojou, ako puškami, samopalmi, 
ľahkým guľometom a s debničkami 
nábojov do guľometu. Zúčastnil sa 
verejných zoskokov počas leteck-
ých dní v Bratislave a v Trenčíne.

Na jar1944 sa uskutočnil 
druhý skokanský kurz. V tomto už 
pôsobil ako inštruktor. Po vypuk-
nutí SNP boli premenovaní na 
Rotu parašutistov a nasadení na 
front proti Nemcom.

Po skončení 2. sv. vojny v lete 
1945, nastúpil ako poddôstoj-
ník z povolania službu v Spišskej 
Novej Vsi, neskôr slúžil v Poprade. 
V roku 1946 skákal na leteckom 
dni vo Vajnoroch. Na jeseň 1947 
bol pozvaný do kurzu pre výcvik 
športových parašutistov, do 
Veľkých Bielic, ktorý organizoval 
Vašečka. Mal tam byť frekventan-
tom, nakoniec bol inštruktorom. 
Stretol sa tam  so Š.Hornyákom 
a T.Glaubicom. Títo potom zor-
ganizovali ďalší kurz na jar 1948 
v Košiciach, kde opäť pôsobil ako 
inštruktor – frekventanti kurzu boli 
študenti Priemyslovej školy. Na 
druhý zoskok padáky RZ-20 musel 
sám zabaliť, pretože iný ich zabaliť 
nevedel. Pri tejto príležitosti absol-
voval i oba zoskoky. Boli to jeho 
posledné. Celkom absolvoval 16 
zoskokov.

Je nositeľom pamätnej me-
daile Radu SNP a medaile Jozefa 
Gabčíka.

Pavel  Franík, KVV Bratislava
Emil Tencer,  

KVV Banská Bystrica

výročie organizovaného športového 
parašutizmu na Slovensku      

Keďže sokolský parašutizmus bol v telovýchovnej orga-
nizácii cudzím telesom, nemal žiadnu previazanosť s os-
tatnými leteckými športmi a preto nemal v JTO Sokol ani 
dlhú trvácnosť. V novembri 1951 sa v Prahe zjednotili všetky 
letecké športy do jednej organizácie – do Dobrovoľného 
zväzu ľudového letectva – DOSLET. 

Parašutizmus sa tak dostal do 
rodiny modelárov,  plachtárov a mo-
torových pilotov. DOSLET, ako nová 
letecká organizácia spoločná pre 
všetky letecké športy, vytvára nové 
podmienky pre výcvik leteckých 
športov. V krajoch, kde sú na to vy-
tvorené podmienky, vznikajú krajské 
aerokluby s platenými náčelníkmi 
i inštruktormi jednotlivých leteckých 
odborností. V priebehu roka 1952 
dochádza do aeroklubov letecká 
a padáková technika, ako lietadlá na 
vysadzovanie parašutistov a padáky, 
aj keď len v obmedzenom množstve. 
Napr. kraje dostali 20 hlavných a 2 
záložné padáky. Dochádza i k mno-
hým personálnym zmenám. Napr. 
v Košiciach sa stáva náčelníkom 
para Brandebúra a zakrátko nato 
Š.Pisko. V Prešove J. Chovanec, 
v Žiline preberá po E. Julényim 
Alena Valachová. Do Bratislavy 
prichádza od výsadkového vojska 
I. Nemček. V Nitre je to E. Tencer, 
v Banskej Bystrici J. Kriváň. Ústredie 
v Prahe pod vedením gen. J. Ejema 
už v januári 1952 zorganizovalo 10 
denný kurz pre krajských náčelníkov 
v Liberci. Cieľom kurzu bolo získať 
ďalšiu kvalifikáciu v riadení zoskokov 
z balóna. Denné i nočné zoskoky 
na padákoch PDT – 1 boli v zari-
adení Zákupy, pod vedením rotného 

Hricka. Zúčastnili sa ho I. Nemček, 
P. Gdovin,  J. Valachovič, T. Glau-
bic. Skákalo sa vo dne i v noci na 
padákoch sov. výroby PDT-1.  

Začlenením do novej organizá-
cie vznikli i podmienky pre rozvoj 
športového parašutizmu. Začalo sa 
skákať na cieľ, do kruhu o priemere 
300 m a začali sa merať vzdialenosti 
dopadu od stredu kruhu. Uskutočnili 
sa okresné a krajské súťaže. Začala 
sa tak príprava na I. Majstrovstvá 
ČSR v zoskoku padákom. V niek-
torých okresoch i naďalej brigád-
nický stavali prekážkové dráhy 
a výcvikové aparáty.

1. Majstrovstvá ČSR v zoskoku 
padákom sa uskutočnili v auguste 
1952 pri príležitosti VIII. výročia SNP 
na letisku Sliač. Zišlo sa celkom 93 
účastníkov (66 súťažiacich mužov 
a žien z Čiech a 18 mužov zo Sloven-
ska). Bola to súťaž hliadok. Po zos-
koku z lietadla DC-3 z výšky 600 m 
na cieľ. Po odmeraní vzdialeností od 
stredu kruhu hliadka nastupovala 
na pozemnú časť súťaže – beh na  
1500 m na prekážkovej dráhe. Na 
prekážkovej dráhe bola ešte streľba  
zo vzduchovky a hod granátom. 
Najlepšie si počínali hliadky mužov 
z Olomouca (2072 bodov).

Ústí nad Labem (2006 bodov), 
Plzeň (1948 bodov). Zo sloven-

ských hliadok bol Prešov na 5. mies-
te (1926 bodov), na 8. mieste Žilina 
(1851 bodov) a 9. mieste Banská 
Bystrica (1831 bodov). Celkom 
súťažilo 18 hliadok. Hliadky žien pre 
nepriaznivé počasie nesúťažili. Ich 
súťaž sa potom uskutočnila 14. sep-
tembra v Brne. 

Stále sa uvažovalo o zoskokoch 
voľným pádom. Boli naplánované 
i prvé kurzy. Pre tieto zoskoky však 
nevyhovovali veľkokapacitné lietadlá, 
preto sa začali skúšať lietadlá, ktoré 
boli dostupné väčšine aeroklubov, 
ako napr. FAIRCHILD, NORDS-
MAN, ŠTORCH, AERO-55, SOKOL 
M1-C. Inštruktorský kurz voľných 
pádov pre krajských náčelníkov sa 
uskutočnil na letisku v Kralupoch 
nad Vltavou. Kurz po odbornej 
stránke viedol V. Hlôška a veliteľom 
kurzu bol por. Ozábal, dôstojník od 
letectva, sám však bol i účastníkom 
kurzu. Stopky sa ešte pri zoskoku 
nepoužívali. Sekundy  sa musel každý 
naučiť odpočitávať ešte na zemi, aby 
ich skákajúci mohol čo najpresnejšie 
použiť pri voľnom páde. Boli použité 
padáky PD-6 r, ktoré sa však už pri 
výdržiach 10 sec. trhali. 

DOSLET bol akýmsi medzičlán- 
kom, ktorý bol zastrešený pod ce-
loštátnou organizáciou DOSARM 
a trval len jeden rok, potom bol 
zrušený a jeho členskú základňu 
v roku 1953 prevzal Zväzarm. V roku 
19952 bolo na Slovensku vo výcviku 
880 parašutistov, ktorí urobili spolu 
1710 zoskokov padákom.   

Emil  Tencer
Člen KVV B. Bystrica                                                                                           

3. pokračovanie60. 
Vznik Dobrovoľného zväzu ľudového letectva

Predstavujeme Vám...
Milí priatelia, dnešným číslom vám pred-
stavujeme členov nášho Klubu vojen-
ských výsadkárov Bratislava. Začíname 
tými, ktorí si toho najviac pamätajú. 
Uvedieme stručný popis ich vojen-
skej, výsadkovej, alebo parašutistickej 
činnosti. Iste sa nenahnevajú, ak 
nebudeme spomínať ich zásluhy 
a vyznamenania, pretože u niektorých 
našich členov by nestačila ani celá 
jedna strana nášho spravodaja. Vďaka 
vám - ktorí nám prispievate do Baretov 
svojími spomienkami, ale aj vám - ktorí 
na skutočne odbornej úrovni spracová-
vate výsadkársku históriu, máme toho 

voľného priestoru menej a menej a v 
mojom počítači sa už nechtiac vytvoril 
akýsi poradovník príspevkov. Touto ru-
brikou sa chceme pripomenúť členom 
ostatných KVV na Slovensku a v Česku 
a veríme, že znovu objavíte dávno 
stratených kamarátov.

Žiaľ, osud sa zahral aj s našou ru-
brikou. Než sme stihli spracovať príspe-
vky a pripraviť ich do tlače, tak sme 
dostali smutnú správu, že naša členka 
Vlasta Sigmundová podľahla ťažkej 
chorobe. Z úcty k našej priateľke tento 
stručný medajlónik nechávame v čísle. 
Spomínajme na ňu v dobrom a s úctou.

Zdeněk Sigmund - (*1923, pplk, 60 zoskokov) 
Do armády vstúpil v r. 1945, ako dobrovoľník. Cez nábor 
sa v r. 1947 dostal k výsadkovému vojsku do Stráže pod 
Ralskom. V r. 1948 - 50 pôsobil na Letisku Hradčany 
v padákovej škole ako inštruktor. V r. 1950 - 51 bol vo 
Výsadkovom učilišti vo funkcii veliteľa roty, odkiaľ bol 
prevelený do Levíc. V armáde slúžil v štábnych funkciách 
na Slovensku do svojho odchodu do penzie v r. 1980.

Vlasta Sigmundová - (*1924, - 12.6.2007, 5 zoskokov) 
- v r. 1944-45 členka partizánskeho oddielu „Železné hory“ 
na Českomoravskej vysočine, ktorý úzko spolupracoval 
s paraskupinami Calcium a Tungsten. V  r. 1948 ako prvá 
žena vyskúšala padákovú vežu v Prahe a prijala pozvánku 
armády na skúšobné testy do prvého výsadkového kurzu 
žien. Po jeho absolvovaní v r. 1949 cvičila ako inštruktorka 
žiakov. Žiaľ, medzi tým, než bol spracovaný tento medajlónik, 
podľahla naša priateľka zákernej chorobe.
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Na krídlach Luftwaffe 
- Výsadkári v Afrike

Rozumiete Anglicky ? Francúzky ? Nemecky ? – zasypal 
ma otázkami čierny taxikár, keď som opustil letiskovú halu. 
Okolo nás sa tlačil dav černochov. Niečo som zamrmlal a 
potom sme leteli autom do centra africkej metropoly. Kázal 
som zastaviť. Ten hotel sa mi  celkom pozdával. „Ráno Vás tu 
budem čakať „– riekol taxikár, aj keď som ho o to nežiadal.

Recepčný ma privítal so širokým 
úsmevom: „Čo si bude Čif želať? 
“ Konverzácia netrvala dlho. Vošli 
sme do hotelovej izby na prvom 
poschodí . Slušne zariadená, ale 
iné sa v nej nenachádza. „A kde 
je kúpelňa, WC, umývadlo?“ – pý-
tam sa. Na konci chodby otvára 
recepčný dvere. Zostávam stáť ako 
prikovaný! Uprostred miestnosti 
stojí dvesto litrový sud. Z vodovodu 
vedie k nemu hadica. V kúte nam-

iesto WC akási diera. „Keď sa chce 
Čif okúpať, do suda napustiť vodu“ 
– doznievajú posledné inštrukcie. 
Opustili ma sily a rezignujem. Tmavá 
noc a únava po dlhej ceste vykonali 
svoje. Zaťahujem sieť proti komárom 
a strácam nad sebou kontrolu.

Africké slnko vychádza nad 
mestom. Taxikár čaká pred hote-
lom opretý o riadenie auta a drieme. 
Takticky ho obchádzam a miznem 
v rušnej ulici. Som šokovaný davom 

čiernych ľudí, trúbením áut, hlu-
kom a neopísateľným chaosom. 
Stojím zoči–voči rovníkovej Af-
rike. Mám z toho zmiešané pocity, 
dostal som sa do iného sveta. Na 
zlatú a kultúrnu Európu môžem iba 
spomínať. Začínam chápať tých, čo 
tu boli predo mnou. Keď som v mla-
dom veku čítal knižku „Smelý zajko 
v Afrike“, nevedel som, že tu dosta-
nem zajačie úmysly. Známy český 
cestovateľ Emil Holub  bol zrejme 
odvážnejší. Precestoval Afriku 
krížom–krážom a jeho zbierky sa 
dostali aj do múzea v Prahe. Odvážny 
musel byť aj Napoleon Bonaparte. Aj 
jeho prilákala Afrika, aby obdivoval 
jej kultúru a staviteľské pamiatky. 
Zdá sa, že teraz prišiel rad na mňa. 
S pribúdajúcimi hodinami pribúda 

aj horúčava a košeľa vlhne, ako vy- 
tiahnutá z práčky. Cestou dopĺňam 
tekutiny aby sa nenarušil pitný režim, 
mohol by som skončiť v nemocnici. 
Zvedavosť mi ale nedala, aby som 
sa do nej nepozrel. Lekári registro-
vali bieleho votrelca, ale nehovoria 
nič. Ľudská bieda pozerá z každého 
kúta. Myšlienka, že by som tu mal 
ležať mi naháňa strach. Žiadne okná, 
žiadne dvere, horúčava, vlhkosť 
a nedýchateľný vzduch. Rýchle dá-
vam zbohom nemocnici a hľadám 
útechu v chladnejšom kostole. Je 
katolícky. Pri oltári zhluk černochov 
naznačuje, že je tam svadba. Omyl. 
Leží tam nebožtík a rodina sa s ním 
lúči. Prichádza černoška a vysvetľuje, 
že si mám presadnúť k belochom. 
Len teraz vnímam, že v kostole je 

Me 110 boli vďačné stroje na vybavovanie 
rôznymi detekčnými prístrojmi. Na tento 
stroj bude však osadená filmovacia 
kamera a fotoaparáty.
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zastúpená aj biela rasa. Hľadanú 
útechu som nenašiel, snáď v blíz-
kej škole. Sympatická učiteľka má 
pre mňa viac pochopenia a usádza 
ma v poslednej lavici. Vysvetľuje mi 
učebné osnovy, takže deti sa pres-
távajú učiť. Pozerajú sa na biele 
čudo, ktoré sa v triede zjavilo. Opäť 
som na ulici a mierim k trhovisku. 
Obchod prekvitá aj v extrémnej 
teplote. V diaľke na stožiari veje ne-
jaká zástava. Áno, nemýlim sa. Je to 
zástava českej republiky. Vysilený 
dlhou chôdzou vchádzam do bu-
dovy obklopenej rajskou záhradou 
a palmami. Víta ma pani vyslancová 
s manželom a lejú do pohára chla-
denú kolu: „Ste prvý Slovák, ktorý 
nás tu v tomto roku navštívil. Pred 
Vami sa tu ukázal len jeden Poliak. 
“Nečudujem sa. Dostať sa do týchto 
končín vyžaduje sebazaprenie a istú 
dávku odvahy. Na Európana tu 
číhajú nebezpečenstvá v rôznych 
podobách. Je noc, keď sa lúčim 
s milými krajanmi. „A ukážte sa, keď 
budete odchádzať“! Strácam sa 
v nočnej tme. Cítim uspokoje-
nie a nadobúdam istotu. Žiadny 
černoch nevidí, že som beloch. Nik 
nemá tušenie, že som aj výsadkár.

Nebol som prvým parašutistom, 
ktorý sa dostal do Afriky. Dávno 
predo mnou tu boli nemeckí vojaci 
odetí vo výsadkárskych uniformách. 
Po víťazstve v Grécku a na ostrove 
Kréta, boli nasadení do bojov v Se-
vernej Afrike. Bola to však nezmy-
selná vojna. Výsadkárom priniesla 
ujmu na zdraví a nevýslovné utrpenie. 
Velenie Wehrmachtu ich zapojilo do 
vojenských operácií východne aj zá-

p a d n e 
od Tu-
n i s u , 
aby po-
mohli ge-
n e r á l o v i 
Rommelovi. Na 
východe v oblasti Líbie vstúpili 
do bojov s britskými vojakmi, 
vedenými generálom Montgo-
merim, prezývaným Monty. Na 
západe v Alžírsku sa stretli s vo-
jakmi generála Ike-Eisenhowera. 
Po striedavých víťazstvách a po- 
rážkach medzi bojujúcimi stra-
nami Nemci nakoniec pochopili, 
že ich prítomnosť v Afrike sa končí. 
Posledné boje prebehli v Tunise 
pri mestách Tunis, Bizerta a Jaffa. 
Keď spojenci zahájili svoj pos-
ledný útok, rozdrvili tanky gene-
rála Rommela a zvíťazili. Výsadkári, 
ktorí prežili tento útok, sa nakoniec 
vzdali a stali sa z nich vojnoví zajatci. 
Vojna v Afrike bola ukončená 13. 
mája 1943.

Podobne ako v Afrike, nemec-
ké výsadkové jednotky pôsobili 
vo vojne proti Sovietskemu zväzu. 
Boli nasadené do bojov pri Le- 
ningrade, Moskve, meste Sta-
lin a v oblasti mesta Smolensk. 
Ku koncu vojny sa zúčastnili aj 
bojov o Berlín. Bolo známe, že 
nemeckí výsadkári patrili medzi 
najspoľahlivejšie zložky nemeckej 
armády. Celý svet si lámal hlavu nad 
tajomstvom úspechou nemeckých 
letcov a výsadkárov. Celý svet bol 
ohromený pôsobením nemeckého 
letectva a ich útokmi, ktoré smerovali 
s nepredstaviteľnou presnosťou do 

Potrava pre Messerschmitty

Výsadkári sa dos-
tali aj na známky 
Ríšskej pošty.

Me 110 na motorovej 
skúške
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stredu nepriateľských obranných 
pozícií. Nemecké vojnové archívy 
vydávajú o tom svedectvo: „Tajom-
stvo Luftwaffe je jednoduché, ale nie 
je napodobiteľné. To znamená, že 
o všetkom rozhodovali vedomosti, 
odvaha, disciplína, zodpovednosť 
a oddanosť k svojmu Vodcovi. Po-
tom bolo isté, že každá posádka 
lietadla alebo výsadkár splní danú 
úlohu načas, pilot dodrží výšku letu, 
zasiahne určený cieľ, a pracuje tak 
presne, ako  koliesko v jednom ob-
rovskom orloji. Ani počasie, ani 
nepriateľský odpor nemôžu odradiť 
nemeckého vojaka od splnenia 
príkazov a vytýčenej cesty. Preto boli 
nemecké štáby a generáli schopní 
riadne naplánovať a organizovať 
nasadenie svojich vojakov do boja.  
Nemeckí výsadkári a letci sú vo svo-
jom nasadení proti nepriateľovi  tak 
spoľahliví, ako je spoľahlivý nemecký 
materiál a jeho motory. A presne tak 
spoľahlivo pôsobia  aj tí, čo vydávajú 
bojové rozkazy, nemeckí spravodaj-
covia alebo organizátori. Každý ne-

mecký vojak svojou odvahou ručí za 
to, že pri vykonaní rozkazu nepôjde 
nikdy pod hranicu svojich možností 
a schopností. Svet sníma s úžasom 
počty zostrelených nepriateľských 
lietadiel a schopnosti nemeckých pi-
lotov. Celé tajomstvo tak jasne vidíme: 
Je to splnenie bojového rozkazu! 
Žiadny letec, príslušník Luftwaffe 
nebojuje pod hranicu výkonu svojho 
lietadla a leteckého umenia. Bojuje 
nie pre svoju športovú ctižiadosť, ale 
plní len príkazy zničiť nepriateľa. To je 
to celé tajomstvo našej Luftwaffe!“

Ani tá najväčšia odvaha, odhod-
lanie, disciplína alebo oddanosť 
slúžiť vodcovi Veľkonemeckej ríše 
nezabránili porážke nemeckej ar-
mády na bojiskách Druhej svetovej 
vojny. Vojenskí odborníci sa ale 
zhodli na tom, že keby Adolf Hitler 
nenapadol v roku 1941 Sovietsky 
Zväz, Nemecko by pravdepodobne 
nepoznalo úplné zničenie, ktoré ho 
postihlo na konci vojny. Avšak to by 
sa už písala iná, ešte hrozivejšia kapi-
tola európskych dejín.

Pobyt v Afrike končí a je čas vrátiť 
sa domov. Veľké dopravné lietadlo 
štartuje z nigérijského letiska Kano 
a vydáva sa na cestu do Európy. 
Počas letu pozorujem v priezračnom 

vzduchu nočnú Saharu, osvetlené 
dedinky a mestečká. Po ľavej strane 
lietadla ma sprevádzajú štyri žiariace 
hviezdy súhvezdia Orion. Zdá sa, že 
sú len na dosah ruky. Blížime sa k St-
redozemnému moru. V diaľke sa ob-
javuje dlhý rad pobrežných svetiel. 
Letíme nad Tunisom. Práve tu, pod 
lietadlom došlo k vojenskej zrážke 
troch generálov, ktorí tu napísali no-
vodobé dejiny. Dnes je tam relatívny 
pokoj a ľudstvo začína mať iné sta-
rosti. Ešte krásny letecký pohľad 
na nočný Paríž a o niekoľko hodín 
lietadlo vysúva podvozok, aby pris-
tálo na viedenskom letisku. Za hum-
nami našej domoviny.

Poďakovanie : Na záver článkov 
„Na krídlach Luftwaffe, chcem 
vysloviť poďakovanie členom 
KVV Bratislava Jurajovi a Petrovi 
Poláčkovcom, za kvalitné spraco-
vanie farebných vojnových fotografií 
a celkovej grafiky a pani Dagmar 
Meier za vynaložené úsilie pri 
prekladaní archívnych dokumentov 
z Druhej svetovej vojny z nemčiny 
do slovenčiny. 

Alexander Georgievský

Hákový kríž na horúcom 
africkom slnku

Štart ďalšieho roja Ju 88 bol 
najmenej 20 minút nemožný

Poľné letisko plné transportných 
a výsadkových JU 52
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človeka si to kľudne strieka zo strán. 
Ale situácia sa normalizuje, zem sa 
blíži. Lenže s futbalovým ihriskom, 
ktoré sa pred Standom objavilo, to 
nevyšlo. Nad letiskom vyskočil v 600 
metroch a útulné ihrisko prebehlo 
ešte 300 metrov hlboko. Ale teraz si 
to už šinie k zemi slušnou rýchlosťou. 
„Ježíšmariá, vysoké napätie!“ Stando 
sa v posledných metroch snaží plach-
tiť, dostať sa za strašné drôty. O vlá-
sok! Padák nasiaknutý vodou ťažko 
visí v drôtoch, Stando sa boji dotknúť 
niektorej z karabín. Čo keby boli tie 
mokré šnúry vodivé? Rana. Nie elek-
trická. To Zdena sebou praštila o zem 
pár metrov od Standu. Zbalili padáky. 
Sú ťažké, ako centy., povlečú sa s nimi 
na letisko do večera. Blíži sa sanitka, 
zastavuje pri nich, vodič má oči vyva-
lené: „Vy žijete!“ Súhlasili s jeho názo-
rom. „Rozhlas na letisku hlásil, že....“

Stando sa lúči. 
Na dva roky zbohom a kto vie, čo 
bude po vojne? Keď sa za nim za-
vreli dvere, Mirek Šafka si pripomína 
nenápadného drobného chlapca, 
ktorý sa tu vtedy objavil v húfe „vyva-
lených“ nováčikov - brancov. Voňal 
drevom a na prvý pohľad sa zdalo, 
že mu stolárčina bude sedieť lepšie, 
ako padák. Teraz má za sebou 65 zos- 
kokov a dotiahol to na druhú výkon-
nostnú triedu. Kto vie, či sa do aero-
klubu zase niekedy vráti?
    
Bombastické titulky novín:
Päť dramatických minút v balóne. 
Hrdina vo výsadkárskej kombinéze. 
Boj s výchricou vo výške 300 m.

„Chalani, tu píšu o Hanákovi. 
Spomínate si na neho? Vraj hrdina! 
Kto by bol povedal že tu vychová-
vame hrdinu?“ –„Stando? Áno, ten 
už bol raz slávny. Ale nie moc slávne. 
Raz na leteckom dni niekto povedal 

do rozhlasu, že zhorel na vedení 
vysokého napätia. Hovoril o ňom celý 
Olomouc“. –„Ale tomu chalanovi išli 
senzačne otáčky! A ako je to vlastne 
s tým jeho hrdinstvom?“

Keď balón vystúpal do 300 m, 
stalo sa niečo neočakávaného. Práve 
z opačnej strany, ako si to šinul vánok 
pri zemi, prihnal sa prudký náraz ve-
tra. Balón zatancoval, ostro sa otočil, 
škaredo rozhúpal gondolu pod se-
bou a zbesilo sa rozbehol smerom 
k strojárňam. Štyria ľudia v gondole 
sa zúfalo chytajú nosných lán, držia 
sa okraja koša a seba navzájom. Pre-
boha, len nevypadnúť! A ďalší, ešte 
prudší náraz. Na chvíľu uvoľnené 
kotevné lano sa naplo a zarazilo 
balón v jeho lete. Vietor dosahuje 
sily víchrice. Drnčí v nosných lanách, 
snaží sa strhnuť strieborný kolos na 
svoju bludnú púť. Náhle sa do jeho 
hvízdania zarezal nový zvuk. Syčivý, 
ostrý. Vojak Hanák prekvapene zd-
víha hlavu. Vodík uniká. Ako sa to 
mohlo stať? On, ani ostatní traja vo-
jaci, ktorých mal o pár metrov vyššie 
vysadiť, sa lanka, ktorým sa regulačný 
ventil odtiaľ z koša ovláda, ani nedot-
kli! Pohľad na výškomer! Padajú 
rýchlosťou 10m za sekundu! Ventil je 
nutné okamžite zavrieť! Hanák nedbá 
na to, že by pri nejakom zhupe mohol 
z koša vypadnuť, oboma rukami trhá 
ovádacim lankom. Marne! A náhle 
kútkom oka zazrie čosi strašného. 
Neklamú ho oči? Predok balóna sa 
stráca! Päsť výchrice ho zatláča stále 
hlbšie a hlbšie do obrovského brucha 
balóna takou silou, že unikajúci vodík 
prekonáva tlak pier ventila. 

Hanák číta v tvárach trojice: 
Máme predsa padáky! Áno, ešte je 
čas, padáky tých troch by sa stačili 
otvoriť. Ale ten jeho, na ručné ot-
váranie – išiel by predsa posledný 
– by sa už asi neotvoril. Ale čo by sa 

stalo s balónom? Vojak Hanák je 
výsadkový sprievodca. Vojak Hanák 
nemôže balón opustiť... Má vysadiť 
aspoň tých troch? Pozrel na zem 
a zachvel sa: Drôty vysokého napä-
tia! Zježené oceľové konštrukcie stro-
járni! Pristáť medzi nimu v tejto víchrici 
znamená...

„Nie!“ hovorí. A dodáva, aj keď 
by sám potreboval niečo také počuť: 
Nebojte sa, už nás sťahujú.“ V okam-
žikoch, kedy ťah lana ustáva, prepadá 
sa balón do hĺbky, akoby skákal z ob-
rích schodov. Ak sa stretnú na zemi 
práve v takom prepade, kedy gondola 
lieta ako bláznivý kolotoč...!

K zemi zostáva asi 50m. Víchrica 
stráca na sile, syčanie ventila slabne. 
Z tridsať metrovej striebornej cigary 
je už len akási placka, pod ktorou 
stranou visí kôš. Hanák premiestňuje 
vojakov, aby sa placka nad nimi tršku 
vyrovnala, aby čiastočne prevzala 
funkciu padáka, aby bolo uľahčené 
sťahovanie. Posledný rozkaz: „Pri-
praviť sa na pristátie! – A chyťme sa 
jeden-druhého. Snáď to tak bude 
lepšie...“ Náraz. Zakývali sa, poklesli 
v kolenách. Pevná zem!

Vojakovi Stanislavovi Hanákovi 
bolo udelené vyznamenanie „Za 
statočnosť“.

Hrdina... Čo to slovo vlastne zna-
mená? Pririeknu ho obyčajne človeku, 
ktorý sa v nejakej ťažkej situácii zach-
ová práve tak, ako treba. Nič viacej. Po-
tom, až je po všetkom, povie sa: hrdin-
ský čin. A potom príde druhá previerka 
hrdinovho charakteru: vydržať nápor 
novinárov. Prijať gratulácie a vyzname-
nanie. – A pritom zostať rovnako prost-
tým človekom, ako predtým. 

„Len či Standovi tá sláva nevlezie 
do hlavy! Som zvedavý, či sa vráti po 
vojne k nám do aeroklubu?“

Daga Minkiewitzová
KV

malých farebných plieškov, ktoré 
sme si odkladali, pretože niektoré 
mali pre nás nesmiernu cenu. 
Hlavne tie, ktoré sme si poctivo 
vyskákali.

Ďalšou rubrikou by sme chceli 
predstaviť našich členov čitateľom 
iných KVV. V každom čísle vám 
prinesieme pár riadkový medajlónik 
niektorého našeho člena. Ak bude 
mať rubrika pozitívny ohlas, dáme 
priestor aj iným klubom. Členovia 
výsadkových jednotiek a parašutisti 
sú roztrúsení po celej bývalej Česko-
slovenskej republike, niektorí sú 
organizovaní, niektorí nie a máme 
poznatky, že viacerí by radi našli 
svojich dávnych priateľov, s ktorými 
zažili kedysi ťažké, ale aj krásne 
chvile. Radi by sme vám, my tu v 
Bratislave, aj sprostredkovali kon-
takty na ostatných členov padákovej 
rodiny, spôsobom akejsi databázy 
kontaktov. Predstavujeme si to tak, 
že by jednotlivé KVV poslali do našej 
„redakcie“ zoznamy svojich členov, 
ktorí nemaju nič proti tomu, aby 
boli vedení v databáze výsadkárov 
a parašutistov a aby ich kontakt bol 
poskytnutý iným kolegom. Aby sa 
predišlo zneužitiu tejto databázy, 
kontakt bude poskytnutý iba 
členom, ktorí budú v databáze už 
zapojení. Často sa nám totižto stáva, 
že sa stretávame s otázkou „Hľadám 
kamaráta XY, Nemohli by ste mi dať 
kontakt na XY,...“ a podobne. Mys-
líme si, že by to bolo užitočné. Dosť 
často sa organizuju rôzne stretávky 
a môže sa stať, že práve na vás si 
spomenú priatelia, s ktorými ste 
nechtiac prerušili kontakty. 

Veľmi nás teší, keď dosta-
neme nejaký mejlík v podobe 
uznania práce na Červených 
baretoch, ale tešíme sa aj kri-
tickým pripomienkam a nápa-
dom. No a príspevky do Bare-
tov - to je tá povestná jahoda na 
šľahačke, ktorá signalizuje, že 
barety sa čítaju. Možno trošku 
prekračujeme rámec pôvodného 
úmyslu vydávať spravodaj, ktorý 
sprostredkovával iba strohé infor-
mácie, čo sa kde udialo. Dôkazom 
sú napríklad články Na krídlach 
Luftwaffe od A.Georgievského, 
alebo Slovenskí parašutisti... od 
V. Gajdoša a tiež pozoruhodne 
spracované príspevky od E. 
Tencera, P. Švrla a ďalších. Mu-
síme sa však držať striktne istých 
mantinelov, ktoré nás zatiaľ nepus-
tia nad rámec – vnútornej potreby 
KVV. 

Juro Poláček
KVV Bratislava

pokračovanie zo str. 1
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60. výročie výsadkového vojska  
3. Padákoví strelci  

na Slovensku 1942 – 1945
Rozvoj vzdušného výsadkového vojska 
v ozbrojených silách ZSSR, kulminu-
júci v rokoch 1938-1940 a najmä po-
tom úspechy nemeckých „ padákových 
jágrov“ a príslušníkov špeciálnej pries-
kumnej diverznej jednotky BRANDE-
BURG sa stali aktuálnou výzvou nielen 
pre veľmoci, ale aj pre ďalšie štáty. 
Medzi nimi i Slovensko. Zámerom vele-
nia slovenskej armády bolo pripraviť 
potrebný počet kvalifikovaných inštruk- 
torov a v nadväznosti na to, rotu padá- 
kových strelcov. Rota mala byť orga-
nizačným jadrom budúceho výsadko-
vého práporu, s veliteľstvom a štábom, 
rotami padákových strelcov, ženijnou 
rotou, protitankovou rotou a ďalšími 
podpornými jednotkami. 

V podmienkach slovenskej ar-
mády išlo o celkom nový zámer. Na 
Slovensku neboli žiadne vojenské jed-
notky tohto typu a nebolo ani skúsen-
ostí. Pripravovaný výcvik zamýšľanej 
vzdušnej výsadkovej jednotky mal 
čerpať z talianskych a predovšetkým 
z nemeckých skúseností. Zámer sa 
mal začať realizovať začiatkom roku 
1942 keď velenie slovenskej ar-
mády prijalo rozhodnutie o vytvorení 
výcvikového strediska budúcich vojen-
ských výsadkárov – Padákovej školy 
na letisku v Trenčianskych Biskupi-
ciach pri Trenčíne. Rozhodnutím o zri-
adení Padákovej školy predchádzalo 
mnoho koncepčných, organizačných, 
personálnych, ale materiálových opa-
trení. Veľká pozornosť bola venovaná 
najmä výberu vhodných dobrovoľníkov, 
jednak zo zložiek vtedajšej slovenskej 
armády, ale i civilného prostredia. Bola 
zverejnená výzva, ktorá oslovovala dôs-
tojníkov a poddôstojníkov z povolania, 
aby sa dobrovoľne uchádzali o službu 
v novovytváranom druhu vojska a pros-
tredníctvom časopisov VZLET a Slo-
venské krídla, boli oslovení nadšenci 
lietania. Medzi základné podmienky 
na prijatie patrili štátobezpečnostná 
spoľahlivosť a bezúhonnosť, dobrý 
zdravotný stav a fyzická výkonnosť, ve-
ková hranica do 28 rokov a primerané 
všeobecné vzdelanie. 

Po služobnej línii sa spomedzi dôs-
tojníkov a poddôstojníkov prihlásilo 20 
uchádzačov a 5 z radov mužstva. Z civil-
nej oblasti to bolo 204 uchádzačov. Po 
náročných lekárskych prehliadkach, 
psychodiagnostických vyšetreniach, 
ako i testoch fyzickej zdatnosti, bolo 
35 spôsobilých uchádzačov. 11 z nich 
bolo 1. novembra 1942 povolaných 

do padákovej sekcie Školy leteckého 
dorastu. Boli to F. Fridman, V. Ilavský.  
L. Janeček, M. Muzika D. Medňanský,  
L. Kolník, O. Najvirt, J. Pisarčík, P. Fabšo, 
J. Rehák a S. Čížek. Poslední traja 
však boli zo školy zakrátko odvolaní. 
Veliteľom bol určený nadporučík Juraj 
Meško – absolvent kurzu vzdušných 
pozoroveteľov. 

Do konca roku 1942 absolvovali 
náročný základný výcvik, zameraný 
najmä na poradovú prípravu, rozvoj 
fyzickej výkonnosti, osvojenie si základ-
ných služobných predpisov a osob-
ných zbraní a ďalšie prvky výcviku jed-
notlivca. Začiatkom roku 1943 bola 
organizovaná ďalšia etapa zameraná 
už na taktiku boja malých peších jed-
notiek, problematika boja s tankami, 
strelecký výcvik, spojovacia príprava 
ako i získanie znalostí a zručností 
v práci s rôznymi druhmi ženijnej muní-
cie a diverznej činnosti. Pôvodný per-
sonál padákovej školy sa postupne 
stabilizoval a v marci 1943 nadobudol 
konečnú podobu :
Veliteľ: nadporučík Juraj Meško
Výkonný rotmajster: rotník Emil Klčo
                                    čatník Ladislav Lenárt
Žiaci: František Fridman, Viktor Ilav-
ský, Ladislav Janeček, Leo Kolník, 
Ľudovít Kupkovič, Jozef Lahký, Jozef 
Mizera, Daniel Medňanský, Michal 
Muzika, Oldo Najvirt, Jozef Pisarčík

Od 15. 6. do 8. 7. 1943 absol-
vovali J. Meško, J. Lenárt. J. Lachký 
a J. Pisarčík kurz inštruktorov výsad-
kovej prípravy vo výcvikovej základni 
„padákových jágrov“ Falschirmschule 
vo Vittstode-Dosse. Kurz obsahoval 
pozemnú prípravu, materiálovú a teo-
retickú časť a napokon vzdušný výcvik 
zakončený 6 zoskokmi padákom. 

V polovici roku 1943 bolo rozhod-
nuté o presťahovaní Padákovej školy 
do Banskej Bystrice s tým, že špeciálny 
výcvik sa bude konať na letisku Tri 
Duby. V tej dobe bola Padáková škola 
doplnená o ďalších 25 mužov a spolu 
s tým získala 50 osobných padákov 
RZ-20 a výsadkovú výstroj – kombi-
nézy, prilby a ďalšie doplnky. Výcvik bol 
vykonávaný podľa programu, ktorý si os-
vojila skupina počas kurzu v Nemecku. 
Na vzdušný výcvik a praktické zoskoky 
škola dostala dve lietadlá HEINKEL 
HE-111 a jeden Junkers JU-52. Prvé 
zoskoky slovenských padákových strel-
cov sa uskutočnili v októbri 1943 na 
letisku Tri Duby. V živote vytváranej jed-
notky sa neobyčajným dňom stal 30. ok-
tóber 1943. Pod velením npor. Meška 
bol uskutočnený prvý hromadný zos-

kok 19 vojenských výsadkárov v lokalite 
Hájik v blízkosti Žiliny. Výsadok s jedno-
duchým taktickým námetom – zaujatím 
obranného postavenia a následným 
prechodom do seče určeného objektu, 
pozorovali osobnosti politického vede-
nia a vojenského velenia vtedajšieho 
Slovenského štátu na čele s preziden-
tom Dr. Jozefom Tisom. Tento zoskok 
bol dôležitý z hľadiska perspektívy 
ďalšieho rozvoja tohoto vojska. 

Postupne sa menil charakter výc- 
viku, v ktorom sa viac uplatňovali prvky 
bojovej prípravy najmä taktika boja 
malých samostatných jednotiek, stre- 
lecký a špeciálny ženijný výcvik s prv-
kami diverznej činnosti. Vyvrcholením 
taktického výcviku príslušníkov Padák-
ovej školy bola ich účasť na letnom 
cvičení slovenskej armády vo vojens-
kom výcvikovom priestore Oremov Laz 
v dňoch 3. -16. 8. 1944. Podľa scenára 
cvičenia sa prepadové jednotky 
padákových strelcov hneď po vysadení 
zmocnili dôležitých objektov v tak-
tickom tyle „ nepriateľa“, vyradili jeho 
veliteľstvo a narušili systém obrany. 
Pod vedením npor. Meška jednotka 
padákových strelcov dosiahla vysoký 
štandard výcviku, bojovej a morálnej st-
melenosti a tieto svoje kvality plne preu-
kázala aj v SNP. S vypuknutím povsta-
nia skončila etapa činnosti Padákovej 
školy, spojená s pôsobnosťou prvej 
Slovenskej republiky. 

 4. Od pešieho práporu Čs. 
parašutistov k výsadkovému 
vojsku. 

Vychádzajúc zo skúseností z 2. svetovej 
vojny, vlastných poznatkov a z pred-
pokladaných perspektívnych potrieb 
sa československé vojenské velenie 
začalo zaoberať myšlienkou vytvore-
nia vzdušných výsadkových jednotiek 
formujúcej sa novej armády už v lete 
1945. V návrhu mierovej organizácie 
československej brannej moci z júla 
l945 sa uvažovalo o vytvorení vzdušnej 
výsadkovej brigády, s víziou postupného 
rozšírenia na divíziu. Veliteľstvo letec-
tva Hlavného štábu v novembri 1945 
predložilo návrh na vytvorenie „Úst-
redného výcvikového strediska pre 
jednotky vzdušnej pechoty“. Stredisko 
malo byť na vojenskom letisku v Žatci. 
Veliteľstvo pechoty Hlavného štábu 
poverilo úlohou vytvorenia vzdušných 
výsadkových jednotiek veliteľa 2. čs. 
paradesantnej brigády Vladimíra 
Přikryla. Ten si do svojho štábu v Mí-
loviciach povolal viacerých odborníkov, 
vrátane jedného z hlavných organizá-

torov špeciálnych výsadkových misií 
z Veľkej Británie plk. Karla Palečka . 
Nimi navrhovaný koncept predpokla-
dal vytvorenie dvoch vzdušných výsad-
kových brigád: „padákovej výsadkovej 
brigády“ s určením na plnenie tak-
tických úloh a operačného výsadku, 
a „údernej výsadkovej brigády“ určenej 
na plnenie úloh prieskumno-diverznej, 
sabotážnej a čiastočne aj organizá-
torskej činnosti. Prioritu získal projekt 
výsadkovej brigády a vo februári 1946 
začali do Mílovíc prichádzať prví povo-
laní dobrovoľníci, predovšetkým bývalí 
príslušníci výsadkových jednotiek 
z VÝCHODU aj ZÁPADU. V Mílovi-
ciach mali absolvovať inštruktážny kurz 
a vytvoriť organizačné jadro budúcej 
údernej výsadkovej brigády. Kurz 
však nebol – ani organizačne, ani ma-
teriálovo pripravený a rozpustili ho ešte 
do konca februára. 

Poučenie z neúspešného pokusu 
doviedlo čerstvo povýšeného brigád-
neho generála Přikryla, plk. Palečka 
k potrebe vytvoriť Prípravnú skupinu 
jednotiek prepravovaných vzduchom. 
Paleček, vychádzajúc z osobných 
skúseností, orientoval svoje úsilie 
predovšetkým na poznatky z Veľkej 
Británie a Francúzska. V Stráži pod 
Ralskom na Mimoňsku vznikajú per-
sonálne a materiálové prípravy na 
vytvorenie výsadkovej vojenskej jed-
notky. V máji 1947 sa do Stráže pod 
Ralskom dostavilo prvých 50 vy-
braných dobrovoľníkov, spĺňajúcich 
náročné zdravotné, fyzické, morálne 
a aj štátnobezpečnostné kritériá. 
Začlenení boli do výcvikovej roty so 
skúseným veliteľom – príslušníkom 
špeciálnej skupiny WOLFRAM, kpt. 
Jozefom Černotom, s dvomi čatami po 
25 osobách. 

K prvým účastníkom odborného 
výsadkárskeho kurzu patrili :

J. Babinec, J. Bednář, R. Běhalík, 
V. Bořek, B. Brajdič, D. Boháček, J. 
Czinege, V. Černý, A. Dubný, J. Duda, 
Z. Echstein, J. Geprt, F. Herinek, J. 
Hlaváček, A. Horák, M. Horák, J. Hricko, 
A. Husník, K. Hykele, B. Chytil, F. Janík, 
J. Kačúr, J. Kepka, J. Kováč, J. Král, A. 
Králik, J. Krist, F. Kučerka, J. Loukotka, 
J. Lukášek, J. Mladý, J. Machovský, J. 
Majírský, B. Malásek, F. Mansfeld, Z. 
Milota, M. Nejsejt, I. Novák, I. Orihel, 
J. Pešán, J. Pešta, J. Pospíšil, Z. Sig-
mund, L. Soukal, A. Staš, A. Stejskal, 
D. Suchánek, Š. Šahur, E. Šebele,  
J. Šindler, B. Šnobl, Č. Šram, A. Štetka, 
J. Štokman, J. Tošnar, J. Tošovský, 
M. Václav, J. Vašek, J. Vavrda, E. Veselý, 

(2. pokračovanie)
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M. Zdráhal, Z. Zelinka, J. Zemek,  
S. Žák, V. Železník. 

Peší prápor 71. Čs. parašutistov 
svoju pôsobnosť začal slávnostným 
nástupom 11. 10. 1947. V prítomnosti 
plk. Palečka bol prečítaný rozkaz 
veliteľa výsadkových jednotiek a do 
funkcie veliteľa práporu uviedli mjr. 
Oldřicha Taláška. Po náročnej lekár-
skej prehliadke, psychodiagnostickom 
vyšetrení, preskúšaní fyzickej spôsobi-
losti a po overení štátnobezpečnostnej 
spoľahlivosti bolo do služby v prá-
pore prijatých 204 osôb z počtu 347 
uchádzačov. Z nich 55 bolo dôsto-
jníkov, 5 rotmajstrov a 144 príslušníkov 
mužstva a poddôstojníkov. Výstroj a výz-
broj a materiálové vybavenie práporu 
bolo rôznorodé. Čiastočne išlo o ma-
teriál získaný po nemeckej armáde 
a čiastočne o materiál dodaný zo zásob 
čs. zahraničného vojska z VÝCHODU 
a ZÁPADU. Výcvik bol fyzický a aj psy-
chický neobyčajne náročný, avšak aj 
príťažlivý pre vojenských výsadkárov. 
V organizácii a vykonávaní výcviku 
sa prelínali skúsenosti a praktiky 
uplatňované vo výcvikových zariade-
niach britských špeciálnych jednotiek a 
aj prvky klasického výcviku tzv. vzdušnej 
pechoty. Za priority bojovej prípravy  
a výcviku sa považovali: základný 
a všeobecný výcvik, špeciálna príprava, 
vzdušný výsadkový výcvik, zdravotnícka 
príprava, telesná príprava, osvetová 
výchova. Pri plnení výcvikových úloh 
bola bežne používaná ostrá munícia 
a časť taktických a odborných úloha 
bola často plnená pod „clonou ostrej 
paľby“. Odbornou záležitosťou bola 
odborná výsadková príprava, členená 
na pozemný a vzdušný výcvik. Jednou 
z úloh bola príprava výsadkového vo-
jska na armádnom dni pri príležitosti XI. 
všesokolského zletu v Prahe 8. 7. 1948. 
Zúčastnilo sa ho 438 príslušníkov ar-
mády, vrátane príslušníkov 71. Pešieho 
práporu Čs. parašutistov. Vyvrcho-
lením bol symbolický zoskok 11 výsad-
károv na plochu štadióna na Strahove. 
Určitú demonštráciu bojového výsadku 
previedli výsadkári pod velením por.  
F. Mansfelda s plnou výzbrojou a výs-
trojou v Prahe-Letňanoch v septem-
bri 1948 pred vysokými sovietskymi 
a česko-slovenskými činiteľmi na čele 
s maršalom Moskalenkom. 

Výsadková príprava prebiehala 
na padákoch RZ-20 a VJ-1 až do za-
vedenia padákov PDT-41 a PD-47 
v rokoch 1950-1953. Väčšinou sa 
skákalo z osvedčených amerických do-
pravných lietadiel DC-47 SKYTRAIN. 

Koncepcia výstavby, prípravy 
a výcviku si získala už v rokoch 1947-
1948 značnú autoritu, a to aj v zahraničí. 
Dôkazom toho bola aj skutočnosť, že 
súčasťou vojenskej pomoci posky-

tovanej ČSR novovytvorenému štátu Iz-
rael, ako programu DI, bola aj príprava 
inštruktorov výsadkových a špeciálnych 
jednotiek izraelskej armády v Stráži pod 
Ralskom. 

V dôsledku aktuálnej vojensko-
politickej situácie sa program vytvára-
nia ďalších vzdušných výsadkových 
jednotiek dynamizoval. V čo najkratšej 
dobe mala byť vytvorená vzdušná 
výsadková brigáda, určená na vedenie 
bojovej činnosti ako taktický a takticko-
operačný výsadok. Táto brigáda mala 
byť dislokovaná na Slovensku. Výsad-
kovému vojsku patrilo ešte výsadkové 
účilište pre prípravu dôstojníkov a pod-
dôstojníkov z povolania v Lušteniciach 
u Mladej Boleslavi. 

 5. Výsadkári na Slovensku  
1950 – 1960

Vnútropolitické a zahranično-poli-
tické zmeny prebiehajúce v povo-
jnovej ČSR nemohli nemať svoj odraz 
aj v armáde. Ovplyvnilo to aj výstavbu 
výsadkového vojska. V organizačnej 
oblasti sa začali presadzovať viaceré 
opatrenia na vytvorenie vzdušnej 
výsadkovej brigády a jej dislokáciu 
na Slovensku. Armádne velenie 
určilo, že miestom 65. výsadkového 
práporu bude Žilina. Určená bola aj 
organizačná štruktúra, počty osôb, 
zbraní a hlavných druhov techniky 
a materiálu. Za veliteľa práporu per-
sonálnym rozkazom menovali mjr. 
Miroslava Kňourka. Organizačné 
jadro vybraného výsadkového útvaru 
tvoril personál pripravovaný v Padák-
ovej škole v Hradčanoch a čiastočne 
aj dôstojníci uvoľnení zo zrušeného 
65. pešieho práporu v Olomouci. 
Mužstvo sa malo doplniť z radov vo-
jakov základnej služby, spôsobilých 
na službu u výsadkového vojska. For-
movanie 65. výsadkového práporu 
v Žiline prebiehalo v jarných mesia-
coch roku 1950, avšak v čase od 
augusta do septembra pokračovalo 
v novej posádke v Trenčíne, odkiaľ 
bol prápor na základe nariadenia 
veliteľa Východného vojenského 
okruhu premiestnený na východné 
Slovensko do posádok Prešov a Sa-
binov. V priebehu roka 1951 vznikli 
172. mechanizovaný výsadkový prá-
por v Košiciach a 173. výsadkový de-
lostrelecký oddiel v Sabinove. 

Ďalšie roky 1951 – 1955 sa 
vyznačovali veľmi dynamickým, avšak 
do značnej miery aj kontroverzným roz-
vojom výsadkového vojska. V tomto ob-
dobí pod velením pplk. A. Kováča a po-
tom plk. M. Kričfalušiho sa uskutočnilo 
viacero organizačných a dislokačných 
zmien. Výstavba výsadkovej brigády 
sa dočasne stabilizovala v roku 1953, 
keď mala 2481 osôb, z toho 221 dôs-

tojníkov, 120 ďalejslúžiacich poddôs-
tojníkov a práporčíkov, 260 poddôs-
tojníkov základnej služby a ďalších 30 
frekventantov Brigádnej výsadkovej 
školy. Jej veliteľmi boli: Š. Bunzák, po 
ňom mjr. T. Pola, ďalej mjr. Kutín, Ľ. 
Faľuba. V októbri 1954 sa stal veliteľom 
mjr. F. Mansfeld, ktorý velil výsadkovým 
jednotkám až do roku 1971. Kvalitatívne 
zmeny v akcieschopnosti brigády nas-
tali v rokoch 1953 – 1955. V tomto 
období sa znásobili dodávky zbraní, 
padákového materiálu, dopravných 
lietadiel a klzákov a ďalšieho vybave-
nia. Významným počinom potrebným 
na skvalitnenie výcviku a zvýšenie 
operačnej mobilnosti jednotiek 
brigády bolo premiestnenie veliteľstva 
1. leteckého pluku s jeho 3. a 4. letkou 
15. 11. 1954 z Prahy do Prešova. 
V plnom rozsahu sa začali používať 
padáky PD-47 a záložný padák PZ-47, 
ktoré spoľahlivo slúžili až do roku 1961. 
Potom ich nahradzovali čs. padáky 
OVP-65 so záložným padákom ZVP-
65 a vylepšený typ OVP-68. Cvičné 
zoskoky sa vykonávali z lietadiel D-44, 
D-47, Li-2 a z upútaných balónov. 

V roku 1955 opäť i výsadkové vo-
jsko zasiahli rozsiahle organizačné 
zmeny vyvolané štrukturálnymi zme-
nami v celej armáde hlavne vstupom 
Československa do zväzku Varšavskej 
zmluvy. V roku 1966 opäť je priznaný 
čestný názov 22. výsadková brigáda 
Banskobystrická Slovenského národ-
ného povstania. V nadväznosti na 
priznanie čestných názvov brigáde, 
výsadkovým práporom a výsadkovému 
protitankovému delostreleckému odd-
ielu ako samostatným útvarom vo zväze 
brigády prepožičané bojové zástavy 
dekorované vyznamenaniami a medai-
lami odvíjajúcimi sa od jednotlivých 
súčastí 2. čs. samostatnej paradesant-
nej brigády v ZSSR. 

Na prelome 50. a 60. rokov 20. 
storočia prechádza armáda bývalého 
Československa ďalšími rozsiahlymi 
zmenami.  Politické vedenie štátu a ar-
mádne velenie dospelo k názoru, že v 
dôsledku konfrontačného vývoja medz-
inárodnej situácie bude potrebné niek-
toré hlavné prvky, velenia, sily a pros-
triedky armády premiestniť bližšie 
k západnej hranici, kde bol v čase 
„studenej vojny“ identifikovaný hlavný 
potenciálny protivník. To sa zásadne 
dotklo aj 22. výsadkovej brigády 
a výsadkových jednotiek vôbec. Ar-
mádne velenie rozhodlo brigádu 
premiestniť do posádok Prostejov, 
Holešov na Morave a súčasne reorga-
nizovaný 1. dopravný výsadkový letecký 
pluk na letisko Mošnov pri Ostrave. 

pokračovanie v ďalšom čísle 
Plk. v. v. . Peter Švrlo,  KVV Trenčín

trieda 1

Jubilejný

Padákový odborník letectva trieda 3

Inštruktor

Majster

Trieda 2
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Ženy sa vždy snažili vyrovnať 
mužom, čoho dôkazom sú prvé 
parašutistky z balónov Jeanne 
Labrossová (12. 10. 1799) a nes- 
kôr i jej neter Elise Garnerin (ská- 
kala v rokoch 1815-36). Začiat-
kom 20. storočia si mnohé za-
čínajúce fr. a americké pilotky 
zarábali na nákup lietadiel i zos-
kokmi na leteckých dňoch. V Čes-
koslovensku sú prvé zmienky 
o parašutistkách od 9/1930, 
keď prvýkrát úspešne zoskočila 
na padáku PAK, ktorý zároveň 
propagovala, Márie Krupičková. 
(Čs. pilotka a parašutistka 1909-
1997). Členka Z. A. v Plzni skákala 
i v ďalších rokoch, na každý zos-
kok potrebovala povolenie. Pokiaľ 
nebolo, bola z lietadla vyhodená 
figurína na padáku typu Hein-
kel. Ďalšie si vyskúšali zoskoky 
z padákových veží, napr. v Košiciach 
v roku 1938. Krátko pred II. sveto-
vou vojnou ruský DOSAAF cvičí 
mladých letcov ale i parašutistov, 
v ČSR prebieha výcvik plachtárov  
a letcov v Masarykovej leteckej 
lige. V roku 1935 skáče i adop-
tívna dcéra Atatürka – neskoršia 
stíhacia pilotka – Sabiha Gökçen, 
 vo Francúzsku robí skúšobné 
zoskoky pre letectvo Edith  Clark- 

Boiteux. Po vypuknutí II. svetovej vo-
jny sa ženy – dobrovoľníčky objavujú 
v rôznych armádach počnúc Fíns-
kom a končiac Veľkou Britániou. 
S postupujúcou vojnou, nedostat-
kom vycvičených ľudských zdro- 
jov sa ženy objavujú v tankových 
vojskách, letectve a nesmieme 
zabudnúť na miesto v tyle, kde 
úplne nahradili chýbajúcich 
mužov pri zbrojnej priemyslovej 
výrobe. Vo Veľkej Británii nie-
ktoré príslušníčky pomocných 
ženských zborov WAAF sa stávajú 
príslušníčkami – agentkami  SOE, 
tzv. „fanys“ a mnohé sú vysadené 
na padákoch do okupovanej 
Európy. V roku 1944 slúžilo v SOE 
asi 3.200 žien. Napríklad sekcia 
„F“ vyslala do Francúzska 39 žien, 
z toho sa 13 nevrátilo. Ich veliteľka 
– Vera Atkinsonová pátrala po 
vojne po ich osudoch. Niektoré 
zverejnené prípady by dnes vydali 
na novú bondovku, našli by sme tu 
napr. Josiane Grosovú (19 r.), ktorá  
bola vysadená do priestoru, kde 
pred 2 mesiacmi už vyskočila jej 
matka. Virginia Hallová (s mosadz-
nou protézou nohy, ktorej dôverne 
hovorila Cuthbert) bola vysadená 
motorovým člnom. O najmladšej 
agentke „Tony“ – Sonie Tony 
d´Artoisovej bol publikovaný v no-
vembri 2006 pekný článok v Plus 7 
dní. Niektoré z agentiek vyslaných 
do Francúzska dostali Jurajov kríž 
(Violette Szabová), iné to šťastie 
nemali a zomreli v Ravensbrücku 
(Lilian Rolfeová). Parašutistky mali 
obvykle pridelené krycie mená, 
napr. 24. 9. 1942 prvé dve do 
Francúzska vysadené parašutistky 
Lise de Baissac a Andrée Borrel 
boli známe ako „Marguerite a De-
nise“.  

V 1. poľskej  výsadkovej 
brigáde, ktorá vznikla v roku 1941 
vo V. Británii, by sme medzi asi 
2 400 mužmi našli tiež ženu – kpt. 
Elzbietu Zawacku, vysadenú do 
Poľska. Kurz absolvovala i Zofia 
Sarnowska (Puma), ženám fan-

dila dcéra gen. Sikorského – Zofia 
Lešniowska. Musím pripomenúť, 
že Poliaci boli hnacou silou vzniku 
a výcviku výsadkových jednotiek 
vo Veľkej Británii. Vybudovali tu 
špeciálnu prekážkovú dráhu, prvú 
padákovú vežu, a cez ich STS 
prešlo mnoho neskorších čs. 
parašutistov londýnskej sekcie 
„D“. Poliaci  absolvovali prvé zos-
koky v Anglicku už v 10/40.

Tri ženy, ktoré prešli výberom 
výcvikom a nakoniec boli vysa-
dené v prospech SOE, sa ob-
javili i v palestínskom Haganah. 
Parašutistický výcvik absolvovali  
na parašutistickej škole SOE 103 
v Kabrite – Camp Ramat David, 
Haifa. Počas  SNP zahynula Haviva 
Reiková (narodená 20. 7. 1914 
v Nadabule pri Rožňave), 7. 11. 
1944 bola v Budapešti popravená 
Hannah Szenes/Senesh, II. svet. 
vojnu prežila len Sára Braverman. 
Prvé dve sú v Izraeli vyhlásené za 
hrdinky. Základná vojenská služba 
sa v Izraeli dodnes vzťahuje i na 
ženy, veliteľmi ženských zborov 
sú ženy - vojačky v hodnostiach 
brigádnych generálov. Štatistiky 

bojového výcviku v Izraeli hovo-
ria, že ženy si pri ňom spôso-
bia o 30% viac úrazov ako muži. 
Hlavne po II. svet. vojne by sme 
našli parašutistky v čínskej armáde 
a samozrejme tam nájdeme i ge-
nerálky. V Európe má dnes medzi 
ženami najvyššiu hodnosť genplk. 
dánska kráľovná Margarethe II.  

V ZSSR sa počas II. svet. vojny 
k „padáku „dostali“ hlavne pilotky, 
ktoré ho použili pri opustení zos-
treleného lietadla. Za bezpečné 
pristátie padákom vďačia hlavne 
„padáčkárom“, kde prevažovali 
hlavne ženy. Psychologické sprá-
vanie žien vo vojne, ktoré ešte 
dlho nedá spať psychológom, sa 
prejavilo i v niektorých vojenských 
epizódach. Pilot – „pán tvorstva“ 
po úspešnom zostrele nepriateľa 
priniesol jeho použitý padák, na 
ktorý sa podpísali všetci príslušníci 
letky. Nie tak žena, tá si z neho jed-
noducho ušila spodnú bielizeň... 
(Pozn. označenie padákov menom 
pilota slúži dodnes k identifiká-
cii pozostatkov pilotov vo vyko-
paných vrakoch lietadiel z II. svet. 
vojny). Ruské ženy – parašutistky, 

Ženy – parašutistky v II. svetovej vojne
      Úloha žien vo vojenstve neustále rastie. I v sloven-
ských OS sa nám ženy z kategórie spojárok, planšetistiek 
a náčelníčok tajných spisovní presunuli do ďalších ČVO 
(čísiel vojenských odborností) a ich účasť vo vojenských 
zahraničných misiách už  nespôsobuje žiadny údiv. V histó-
rii by sme našli mnohé ženy slúžiace v armádach ďaleko 
pred I. alebo II. svetovou vojnou. Aktivácia žien v čs. ar-
máde bola schválená na návrh L.Svobodu  parlamentom v 
roku 1947. Ale vráťme sa k parašutizmu.

Studničková - Petruňová

Lýdia Studničková
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sa objavujú pri výcviku špeciálnych 
výsadkov z Ruska  ako inštruktorky. 
Ženský parašutizmus v ZSSR ale 
i vo svete, neskôr spropagovali 
i prvé kozmonautky na svete – Va-
lentína Tereškovová (dnes genmjr. 
– Šéfka Spoločnosti pre kultúrne 
kontakty Ruska so zahraničím) 
a Svetlana Savická (ale i kanad-
ská astronautka Roberta Lyn  
Bonden).

V neúplných zoznamoch 
vysadených špeciálnych skupín 
do Československa by sme našli 
najmenej 6 žien - Hilda Bartlová, 
Nadežda Göclová, Oľga Viktorová 
– radistka N. Göclovej, Zdeňka 
Malinová – Krátka, Genovéve 
Mastelová, Mária Petruňová – Mi-
chálková, tento zoznam nemusí byť 
definítivny. Hlavne osud poslednej, 
Márie Petruňovej – Michálkovej 
(nar. 21. 7.1 922 na Podkarpatskej 
Rusi) je veľkou neznámou vojen-
ským historikom. Bola vysadená 
ako Mária Rudinská (alias HALINA) 
spoločne s Vincentom Tkáčikom 
v noci zo 16. na 17. marca 1945  
v okrese Žilina a od tej doby neexis- 
tujú žiadne poznatky. Podľa iných 
zdrojov mali plniť úlohu pod mas-
kovaním manželov utekajúcich 
pred postupujúcim frontom. V lete 
roku 1944, pred vypuknutím SNP, 
sú už vo väčšine tzv. organizačných 
výsadkov 1-2 ženy (zdravotníčka, 
radistka, šifrantka).  Ich odvahu do-
kumentujú mnohé fotografie, kde 
sú ustrojené do padáku, na no-
hách majú čižmy alebo „valenky“ 
a sukňu...(históriu a fotografie 
neoklamete).

Začiatkom roku 1944 vzniká 2 
čs. pdb, v apríli potom i 1. čs. az, a 
v  jeho radoch by sme našli necelú 
100-ku žien, ktoré sa formovali 
hlavne z čs. rodín vysídlených do 
ZSSR v 30. rokoch v rámci ak-
cie INTERHELPO (napr. Dub- 

ček), bývalých „Španielákov“, volýň- 
ských Čechov, rodín vyslaných 
technických expertov ( firmy Škoda, 
Lanna, Zbrojovka, ČKD...), atď. 
Problémom pri ich neskoršej iden- 
tifikácii sú tzv. vojenské manželstvá. 
Londýnske velenie čs. armády sa 
bránilo zaradeniu žien do armády, 
čo odôvodňovalo zdravotným 
stavom, psychikou pri výsluchoch 
atď. O tom, že tieto úvahy neboli 
na mieste, nás presvedčilo asi 15 
žien, ktoré prešli parašutistickým 
výcvikom 2. čs. pdb a pôsobili 
ako zdravotníčky, spojárky, odstre-
ľovačky, strelkyňe z protitankových 
pušiek a pod. 

Pôvodne boli v náhradnom 
pluku v Buzuluku, paravýcvik ab-
solvovali v Jefremove. Išlo napr. 
o 17. r. Lýdiu Studničkovú, Vandu 
Binevskú, Teréziu Čerepňanovú 
– Bielikovú, Annu Ľachovú, Annu 
Hricovú, Helenu Sotákovú a ďal-
šie. Na Dukle zahynula Anna Ma- 
letová, pri leteckom presune na 
Slovensko Anna Rusínová, Alena 
Popovičová. Iné pôsobili na brigád-
nej ošetrovni – Dr. Singerová, ženy 
z 2 čs. pdb za zúčastnili i prechodu 
cez Chabenec, dve z nich napríklad 
varili v tábore v Krpáčovej ale i bo-
jovali v Lomnistej doline (Binevská, 
Studničková?) Pri zahraničných 
misiách v SNP pôsobili i sloven-
ské ženy pridelené velením 1. ČSA 
– prekladateľky /tlmočníčky - pri 
SOE  Margita Kocková (popravená 
24. 1. 1945 v Mauthausene) 
a pri OSS Mária Gulovichová/
Gulovičová  (*1922 Litmanová). 
Ženy sa aktívne zúčastnili bo-
jov v SNP - napr. Leona Ida 
Nyilašová(1923-44), ošetrovateľky 
v part. oddieli „Za slobodu Slova-
nov“ – Pavla Donovalová-Rousová, 
Antónia Štulajterová, Terézia Bel-
ková a ďalšie, nezmapovaná je 
účasť ošetrovateliek slovenského 

červeného kríža, ale to by bolo na 
ďalší článok.

     Po vojne sa prvé  parašutistky 
objavili v ČSR v roku 1948. V ČR 
išlo o desiatku žien, z ktorých po-
lovica mala už skúsenosti z par-
tizánskeho hnutia - Amália Adam- 
cová, Elena Donátová zo Sloven-
ska, z ČR potom Majka Cacho-
vanová, Vlasta Čejková, Ružena 
Doležalová. Ďalších päť adeptiek 
– Jiřina Hříbková, Božena Mer-
tová, Marie Nežerná, Vlasta Ry-
bínová prišlo zo Zväzu brannosti. 
Zoskoky  z Dakoty na padákoch 
VJ-1 absolvovali na letisku v Hrad-
čanoch na jeseň 1948. Mekkou 
slovenského parašutizmu sa 
medzitým stali Baťovany, dnes 
Partizánske. V histórii sloven-
ského parašutizmu zostanú za-
písané Mária Kosačová a Elena 
Neštinová – Uhrová, ktoré sa 
14.4.1948 v Baťovanoch ako prvé 
Slovenky zniesli z výšky 300m 
z lietadla Dakota DC-3 OK-VZD 
pod kopulou padákov RZ-20. Obe 
sa neskôr stali i prvými ženami – pi-
lotkami. Ďalších 6 adeptiek (16-18 
ročných) zoskočilo v Baťovanoch 
20.6.1948.V roku 1949 sa 
k nim pridali ešte ďalšie 4, už  
na padákoch VJ-1, ale ešte stále  
sa skákalo bez záložných pa-
dákov. Niektoré z uvedených  
žien zostali parašutizmu verné 
(Vlasta Rybínová), iné sa vydali 
a venovali sa inej činnosti. Vlasta 
Čejková, vydatá Sigmundová, 
si v Hradčanoch našla svojho 
budúceho manžela mladého 
poručíka Zdeňka Sigmunda 
a táto manželská dvojica „doy-
enov O KVV BA“ sa pravidelne 
zúčastňovala diania v rámci 
O KVV Bratislava a v ČR.    

Vladimír GAJDOŠ
 KVV Bratislava

Vanda Binevská

Kontrola padákového postroja

Drobné správy  
 

 Toho roku sa s nami rozlúčila 
naša dlhoročná členka Tatiana 
Šidlová. Mení „dres“ a teraz 
ju budu vídavať v KVV Žilina. 
Ďakujeme Ti Táňa za prácu od-
vedenú v našom klube. 

  Taktiež sa s nami rozlúčil 
tiež dlhoročný člen Štefan 
Janáček. Žiaľ bez uda-
nia dôvodu. Aj tak Ti Pišta 
ďakujeme za aktívnu činnosť 
pri podujatiach nášho klubu. 

 V mesiaci máji splnil sľub pán 
minister Kašický, ktorý nám 
dal na VČS.  Zaradil sa tak 
dvoma zoskokmi, (tandem 
a sólo) medzi nás, „bláznov 
chladených vzduchom“. 
Týmto odvážnym činom získal 
právo nosiť na hlave výsad-
kársky baret, ktorý dostal 
s touto podmienkou od našich 
prostějovských kolegov na 
VČS.                         

 Športový referent Mário Mi-
chajlov organizuje pre adre-
nalínových nadšencov zoskoky 
na lane, z mosta Lafranconi  
nad Dunajom  v Bratislave.

 V piatok 6.mája sa zúčastnili 
niektorí naši členovia, orga-
nizovaní tiež v SLZ, kla-denia 
vencov k pomníku Dr. M. R. 
Štefánika na mieste nešťastia 
v Ivánke pri Dunaji. 

 Naše rady rozšírili ďalší naši 
noví členovia. Pplk. P. Herna , 
kpt. V. Kratochvíl, kpt. M. Ch-
renka a npor. Š. Letko. Vítajte 
medzi nami.  

 Dňa 22.3.2007 sa uskutočnil 
10. ročník ankety Vojenský 
čin roka 2006. V kategó-
rii Mimoriadna cena zvíťazil 
príslušník 5.pluku špeciálneho 
určenia zo Žiliny čat. Ro-
man Kysela, keď počas noci 
spozoroval zlodejov, ktorí 
sa pokúšali o odcudzenie 
vozidla značky Octavia. Sám 
jedného z páchateľov zadržal, 
zneškodnil a privolal políciu. 
Aktu vyhlásenia vojenského 
činu roka sa zúčastnil za náš 
klub predseda Pavel Franík. 

 Dňa 27.3.2007 bola delegá-
cia KVV SR (Múdry, Kopecký, 
Glater, Tuček a Franík) pri-
jatá ministrom obrany SR  
Františkom Kašickým. Na 
spoločnom rokovaní za prítom-
nosti náčelníka generálneho 
štábu generála Ľ.Bulíka, boli 
prerokované otázky činnosti 
Klubov vojenských výsadkárov, 



12 Číslo 3. Ročník VII.

 1.časť   

Praha je krásna...

V kostolnej krypte vtedy, 18. 6. 
1942, zahynuli svojou poslednou 
guľkou škpt. Adolf Opálka, kpt. 
Jozef Gabčík, kpt. Josef Valčík, 
por. Josef Bublík, por. Jan Hrubý 
a por. Jaroslav Švarc. Každý, kto 
trošku pozrel do dejepisu vie, o 
čom píšem. Je preto chvályhodné, 
že Česká republika na nich nez-
abúda a pripomína si slávnostne 
každý rok ich hrdinskú smrť. Aj 
najvyšší štátni predstavitelia poctia 
svojou účasťou tento pietný akt. 

Minulé roky som tam videl 
exprezidenta Havla, expremiera 
Paroubka, toho roku prezidenta 
ČR Václava Klausa. Tento rok 
sme z Bratislavy mali ísť štyria, no 
dvoch zmohla choroba tesne pred 
odchodom, tak do Prahy som 
viezol iba Helenku Feketeovú. 

Cestou sme pribrzdili iba raz -
aby sme sa zastavili pri pomníčku 
na 88. kilometri D1, kde smrteľne 
havaroval náš velikán Alexan-
der Dubček. Ubytovanie nám ka-
maráti z KVV Praha zabezpečili, 
preto sme zvyšok dňa vychutnávali 
výborné české pivo a predebatovali 

večer nemecko-anglicko-taliansky 
s akýmsi Holanďanom, z ktorého 
sa vyklul nakoniec príslušník SAS. 
Dostatok času a dva voľné dni pred 
nami nám dali na výber pekný pro-
gram. Keďže sme „letiskové deti“, 
tak sme najprv naprogramo-vali 
GPS na Kbely, letecké múzeum. 
Aj vďaka môjmu strýkovi, ktorý 
rezal anglické nebo v Hurikánoch 
312. čs. letky, mám ku krídlam 
veľmi blízko a neprekvapilo ma tam 
nič, čo by som nevedel o tom ob-
dobí. Nechcem sa ale rozpisovať, 
treba tam zájsť a vidieť na vlastné 
oči. Oplatí sa!

 Nohy už síce dostali svoje, ale 
Žižkov, armádne múzeum na nás 
ešte len čakalo. Časť expozície je 
venovaná práve “Gabčíkovcom”. 
Za zmienku určite stojí voľný 
vstup a tiež vás nikto nevyhodí 
s fotoaparátom či kamerou v ruke. 
A to sme stihli ešte v ten deň aj 
Petřín!

Prahu plnú turistov sme si užili 
v nedeľu. Spravíš krok, drgneš do 
Taliana, spravíš druhý, tak si myslíš, 
že sa do Prahy presťahoval celý 

Narodil som sa v Prahe a spája ma s ňou veľa, nielen 
tento fakt. Preto využívam každú príležitosť, ako prekročiť 
Moravu. Česká republika si každoročne uctieva výročie 
smrti siedmych parašutistov, ktorí vykonali atentát na 
ríšského protektora R. Heidrycha. V týchto dňoch už od 
tragickej udalosti uplynulo 65 rokov.
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ale hlavne príprava Stretnutia 
výsadkárov Českej a Slo-
venskej republiky, ktoré sa 
uskutoční koncom júna 2007 
v Žiline. František Kašický pot-
vrdil prevzatie patronátu nad 
týmto podujatím a dohodli sa 
ďalšie otázky pomoci a spolu-
práce.

 Na pravidelnej mesačnej 
schôdzke dňa 28.3.2007 sme 
si medzi iným uctili naše ženy 
pri príležitosti MDŽ červeným 
karafiátom a pohárikom vína.

 Dňa 30.3.2007 sa zúčastnili 
naši členovia p. Franík a J. 
Meheš zasadnutia rady KVV 
SR v Žiline, na ktorej boli 
prejednané otázky hodno-
tenia VČS KVV SR za rok 
2006 a príprava akcií klubov 
na rok 2007. Značný dôraz 
bol položený na prípravu 13. 
ročníka Memoriálu J. Gabčíka, 
ale hlavne na stretnutie výsad-
károv Českej a Slovenskej 
republiky pri príležitosti 60. 
výročia vzniku výsadkového 
vojska, ktoré sa uskutoční 
v dňoch 29. 6.-1. 7. 2007 
v Žiline. 

 Dňa 14. 4. 2007 sa naši 
členovia veteráni V. Gajdoš, 
M. Michajlov a P. Alexander 
zúčastnili zoskokov na letisku 
v Slávnici. Pripísali si tak do 
záznamníka zoskokov ďalšie 
3 zoskoky na padákoch typu 
„krídlo„ z lietadiel Brigadýr 
a L-410.

Drobné správy  

Predstavujeme Vám...
Ivan Nemček – (*1927, kpt, 1060 zoskokov)
ZVS vykonával v r. 1949-51. Nastúpil do mínometnej 
školy v Trenčíne, neskôr bol prevelený do výsadkového 
kurzu do Stráže pod Ralskom, kde bol veliteľ plk. 
Černota. Po jeho absolvovaní sa vrátil do Trenčína a ab-
solvoval ŠDZ. V r. 1950 bol prevelený k výsadkovému 
vojsku do Prešova, odkiaľ v r. 1951 odišiel do civilu, ako 
podporučík. Až do penzie (1986) pôsobil v Bratislave 

na letisku Vajnory ako inštruktor parašutizmu. V r. 1949 si spravil pilotný výcvik 
na všetky civilné letecké odbornosti. Má nalietaných vyše 4800 hodín na Siebel, 
AN-2, L-60, L-200 a ostatných lietadlách, ktoré sa v Zväzarme objavili. Má 1020 
civilných a 40 vojenských zoskokov, z toho 7 z balóna. Vychoval v Bratislave 
stovky parašutistov. Pôsobil aj ako medzinárodný rozhodca parašutizmu.

Ivan Kluvánek - (*1927, des., 16 zoskokov)
Voj. službu vykonal v r. 1949 - 51. Absolvoval poddôs-
tojnícku školu v Košiciach. Ako desiatnik bol prevelený 
do Zákupov. V r. 1951 bol prevelený v rámci „komuni-
stických radovánok“ k PTP a zbavený hodnosti. Bol 
prinútený „dobrovoľne podpísať baňu“ v Karvinej. 
Počas vojenskej služby vykonal v Sabinove 4 zoskoky 
z Li-2, na voj. cvičení 2 zoskoky a v Prešove 4 zoskoky 
z upútaného balóna.... Je členom KVV BA od r. 2006.

Šanghai. Staré mesto, hrad, Malá 
strana - samá pamiatka! Nohy sme 
mali zošúchané, aj tak sme toho 
nemali dosť. Večer znova debata 
s paragánmi z Prostějova a Žiliny. 

V pondelok, už v uniformách 
sme sa stretli na „Resslovke“. Kaž-
doročne prvotriedne pripravený  
pietný akt kladenia vencov za veľkej 
účasti paraveteránov. Dojem z neho 
pokazil iba fakt, že sa tam celý čas 
motalo veľké množstvo rôznych 
televízií a do správ sa nakoniec 
dostalo sotva pár sekúnd. V Tech-
nickej ulici, kde bol ďalší pietny 
akt, je pomník, ktorý bol postavený 
Československým parašutistom 
- legionárom a ich pomocníkom 
v domácom odboji. To už bola 

viac vojenská záležitosť, ako poli-
tická. Taktiež špičkovo pripravená! 
Akurát vojenských parašutistov 
si naživo užili nečakane náhodní 
chodci na „Kulaťáku“, pretože 
v blízkosti pamätníka je stavenisko. 
Dosť sme to nechápali, pretože my 
sme sa kedýsi triafali na 10 cm 
terčík a teraz na krídlach by mal 
byť pre špecialistov park 50x50m 
problém? Ale bezpečnosť bude 
asi bezpečnosť. Po skončení ak-
cie nasledovalo srdečné lúčenie 
a každý vyjadroval túžbu skorého 
stretnutia, ktoré nás čaká o necelé 
dva týždne.  Na shledanou, do 
videnia Žilina!

Juro Poláček
KVV BA

Smútime

Vlasta Sigmundová
*15.12.1924 + 12.6.2007

Jozef Borovský
*8.5.1926 + 11.6.2007

1. národné letecké 
dni Piešťany 2007
Verme, že piešťanské letisko začalo 
víkendom 16. a 17. júna písať novú 
tradíciu leteckých dní na Slovensku.

Bohatý program s výborným 
počasím ostro kontrastoval s výkonom 
moderátorskej dvojice, ktorá zmrvila 
naozaj všetko a kazila dojem z výkonu 
leteckých akrobatov, parašutistov, vo-
jakov z 5. pluku špeciálneho určenia, 
vojenskej polície a všetkých, ktorí sa 
na programe leteckých dní podieľali.

Z predstavenej techniky by som 
spomenul MIG 29 Fulcrum, Z 37 
Čmeliak, Mi 24 Hind, Mi 17, Alba-
tros L 39, Anča An 2, TU 154M, rep-
lika Messerschmit Bf 109, Z 50, An 
26, H 296C, L 410, Boeing B 737, 
Agusta A 109, L 13 Blaník, Z 226, 
L 60S a veľa ďalšej leteckej i pozem-
nej techniky. A komu bolo málo, ot-
vorené bolo aj múzeum Vojenskej 
histórie.  Peťo Poláček

KVV Bratislava
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I keď som ho celý zbytok svojho 
života nestretol, stále som na neho 
spomínal ako na správneho chlapa, 
vojaka a komunistu. Dnes už vlastne 
ide o kus histórie. Možno moje roz-
právanie nebude úplne presné, lebo 
po tak dlhej dobe môžu vzniknúť 
určité nepresnosti, ale budem 
sa snažiť, aby môj „fejtón“ bol čo 
najpravdivejší a čitateľ mal s čítania 
čo najkvalitnejší  pôžitok. V mojom 
príbehu sa bude občas objavovať 
i meno môjho verného kamaráta  
Milana Recha z Hodonína a Julka 
Duckého z Bardejova.

Po absolvovaní 4. tried  Meš-
tianskej školy v Holíči som vykonal 
úspešne psychologické skúšky 
potrebné na prijatie do Baťovej 
školy v Baťovanoch na Slovensku. 
Dňa 10.9.1948 som nastúpil do 
učňovského pomeru ako „Mladý 
muž“, kde sa zišlo niekoľko mladých 
záujemcov. Tu sme mali bohatú 
možnosť sa zapojiť do mimoškolskej 
športovej  činnosti a rozvíjať si tak 
svoje telesné a duchovné hodnoty. 
Ja som si vybral najzaujímavejší 
a najkrajší šport a to športový 
parašutizmus, ktorý bol v tejto loka-
lite už rok v prevádzke na blízkom 
letisku v Malých Bieliciach a bol 
v tej dobe určený len  skutočne pre  
odvážnych mužov a ženy, pretože sa 
skákalo bez záložných padákov a na 
trofejných nemeckých padákov tipu 
RZ. Náš kurz po roku tvrdého výcviku 
už nadobudol iné rozmery. Baťovany 
sa premenovali na Partizánske a 
nám boli pridelené padáky VJ-1 na 
ktorých sme uskutočnili prvé zos-
koky. Krátko na to nám boli pridelené 
nové padáky sovietskej výroby PD-
47 s ktorými sme absolvovali os-
tatné zoskoky už i zo záložnými 
padákmi. Po troch rokoch sme boli 
v škole vyradený ako absolventi a 
v paravýcviku sme absolvovali 25 
zoskokov a stali sa s nás i budúci 
inštruktori paravýcviku. Mnohí zostali 
ako inštruktori v Partizánskom a iní 
odchádzali do iných blízkych miest a 
obcí, kde sa parašutizmus rozširoval 
takmer  na masovú základňu. Tak  sme 
sa rozpŕchli po svete. Milan Rech 
odišiel za inštruktora do Handlovej a 

ja s Julkom Duckým sme sa prihlásili 
ako dobrovoľníci k výsadkovému vo-
jsku s tým, že po absolvovaní bojo-
vých príprav budeme nasadení na 
Kóreu na 35. rovnobežke, kde v tej  
dobe prebiehal boj za vybudovanie 
a zachovanie spoločenského zriad-
enia Socia-lizmu. Ako dobrovoľníci 
sme boli na odvodoch v krajskom 
meste Nitre a všetka dokumentácia 
bola s nami spisovaná v červenej 
farbe, čo znamenalo dobrovoľník. 
Mne ešte nebolo 18 rokov a preto 
mi otec musel podpísať na prihlášku 
súhlas, čo aj bez váhanie vykonal a 
bol hrdý na to, že má syna parašutistu 
a ja som mu bol za to veľmi vďačný, 
pretože sa splnili moje túžby byť let-
com, alebo aspoň v príbuzenskom 
vzťahu k letectvu.

Dňa 1. októbra 1951 nadišiel 
náš dlho očakávaný termín nástupu 
a my sme s Julkom pricestovali 
v dopoludňajších hodinách do 
Zákup  u Českej  Lipy, kde sme mali 
povolávací rozkaz . Za krátky čas sa 
zatvorila za nami brána kasárne a my 
sme sa ocitli zoči voči vojenskému 
prostrediu. Tu sme sa zišli s nie- 
ktorými našimi bývalými inštruktormi 
z Partizánskeho, ktorí tu slúžili  
riadnu vojenskú prezenčnú službu. 
Ešte v tom prvom týždni pobytu 
začala naša „kalvária“. Boli sme 
zaradení k Veliteľskej rote a Pries-
kumnej čate. Ja som bol menovaný 
v prvom  družstve ako guľometčík 
s LK-26 a môj kamoš Julko mi bol 
pridelený ako nabíjač. Dostali sme 
výsadkový anglický mundúr vzor 
29, kanady a červený baret a začali 
sme okrem poradového cvičenia 
i základy DZIU DZISU. Na tretí deň 
sme nafasovali i vychádzkovú uni-
formu typu pešiak. Na všetkých uni-
formách sme mali červené výložky, 
ale tak vlnité a nerovné, že si každý 
bažant po vzoru starých mazákov 
začal výložky vystužovať plechovou 
výplňou , kde plech strihali z plecho-
vých figurín, ktoré vlastne ničili.

 My sme s Julkom sa báli 
strihať tento plech a tak sme zostali  
medzi málo tými, ktorí mali výložky 
pokrivené. Večer v rozkaze veliteľa 
71 výsadkového práporu št. kap. 

Mansfelda bolo zverejnené, že kto 
bude ničiť figuríny bude potrestaný. 
Ja ako iniciátor nového nápadu ho-
vorím Julkovi: Vieš čo Julko, aby nás 
nepotrestali za plech,  vezmeme si 
skrutkovač a ako máme na cvičišti 
za budovou maketu – trup z lietadla 
Dakota, vyskrutkujeme si jedno ok-
ienko z plexiskla . To sa aj stalo. Vo 
voľnej odpoludňajšej chvíľke sme 
išli a uvoľnili sme všetky vruty a zistili 
sme, že je veľmi silné a do výložiek sa 
nehodí, preto sme okno dali naspäť . 
Pri zaskrutkovaní posledného vrutu, 
šiel okoloidúci iný bažant, ktorý nás 
videl a bez meškania utekal hlásiť DV-
ťákovi. Ten nám šiel v zápätí v ústrety 
a pýtal sa nás, čo sme robili.

My sme po pravde povedali, že 
sme okno demontovali a zase na-
montovali, takže sme vlastne nič 
nepoškodili. Ten nás však dal do 
hlásenia a ihneď sme boli predvolaný 
k veliteľovi práporu. Veliteľ nás síce 
vypočul, ale nepochopil a preto, že 
sme ešte nemali prísahu, udelil nám 
po 5 ostrých ako na výstrahu. DV-ťák 
mu povedal, že je to protizákonné, že 
nám nemôže  dať basu, keď vlastne 
ešte niesme vojakmi, lebo nemáme 
prísahu. On to neuznal a trval na 
svojom. DV-ťák, ktorého meno už 
dnes neviem uviesť, podal okamžitú 
sťažnosť politickému zástupcovi 
práporu kpt. Čermákovi, ktorý bol 
pôvodom Slovák a ten sa nechal 
predviesť  veliteľovi Mansfeldovi 
a podal protest. Ani on nepocho-
dil. Veliteľ aspoň  zmenil 5 ostrých 
na 5 po službe (s dekou). A tak sme 
si večer zobrali deky pod pazuchy 
a hopkali sme do basy medzi starých 
mazákov. Základy basistov sme 
práve preberali od starých mazákov, 
keď sa otvorili dvere a objavil sa nový 
DV-ťák. My sme s Julkom vyskočili 
do pozoru a hlásili sa. Mazáci ležali 
na pričniach . Službukonajúci DV-
ťák hneď rozpoznal, že sme bažanti. 
Bol o všetkom informovaný. Ráno 
sme sa zúčastnili nástupu ako ob-
vykle a tento nočný DV-ťák sa nám 
vo veliteľskej rote predstavil ako nový 
veliteľ prieskumnej čaty – poručík 
Ján Tisovský, ktorý práve nastúpil 
po absolvovaní vojenskej akadémie. 
Predstavil sa nám tiež ako bojovník 
a účastník 2. paradesantnej brigády, 
ktorá k nám v závere 2. svetovej vo-
jny prišla z Buzuľuku z SSSR pres 
Duklu do Československa. Tento 

pracovný deň prebehol normálne 
a mi sme znovu strávili noc  s dekou. 
Na ďalší deň sa našej prieskumáckej 
čaty ujal poručík Tisovský a mali sme 
zrovna taktickú prípravu. Zašli sme 
niekoľko kilometrov za kasárňami na 
cvičisko a dostali sme povel v rojnici 
sa zakopať pre strelca v ľahu, potom 
v kľaku a napokon v stoji. My sme 
s Julkom mali najťažšiu úlohu, lebo 
naše okopy boli do tvaru „L“ a preto 
boli najnáročnejšie. Boli sme však vo 
všetkých troch prípadoch najrýchlejší 
a tiež sme mali výborne vyhodnotené 
i zamaskovanie predprsia. Po návrate 
do kasární sme mali hodinu voľna na 
očistenie zbraní a pracovného úboru 
a nastúpili sme na hodinu telocviku, 
kde sme mali šplhy na lane a zhyby 
na hrazde. I tu sme si povedali obaja, 
že musíme vyniknúť. A skutočne, 
mali sme najlepšie výsledky. Večer 
po čepobití sme mali rozkaz , kde 
na návrh veliteľa čaty poručíka Tiso-
vského, nám veliteľ práporu udelil po-
chvalu pred nastúpenou jednotkou 
a v článku 2. nám bol odpustený 
zbytok trestu. Vtedy sme sa zjedno-
tili v názore, že sú v ľudovej armáde 
i zbytočné šikanovania v našom prí-
pade od št. kpt. Mansfelda, ale že je 
i od druhých veliteľov zdravý názor na 
posúdenie osobnosti vojaka, podľa 
vykonanej práce a spravodlivého 
a neunáhleného rozhodovania .

Pres to však už toto neuvážené 
potrestanie od veliteľa práporu malo 
za následok, že sme neboli vybraní 
do aspirantskej školy, ktorú sme 
mali doporučovanú už z civilu medzi 
veľmi dobrými posudkami. Do školy 
za nás išli takí náhradníci, ktorí sa po 
roku vrátili v hodnosti vojakov, zato 
mi s Julkom sme už v tú dobu boli 
povýšení na „fraitrov“ (slobodníkov). 

Pokračovanie v budúcom čísle 
Jaroslav Fagan

KVV Zlín

Spomienka na Honzu Tisovského
V týchto dňoch uplynulo 54 rokov, čo som ukončil vojenskú 
prezenčnú službu u  výsadkového vojska (1951 – 1953), pod 
veliteľom Honzom Tisovským. Práve jemu chcem venovať 
spomienku z čias najkrajších mladých vojenských rokov.

Julo Ducký


