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Památce generála dr. M. R. Štefánika. 
V úterý, 4. května 2009, se konalo  před 

hvězdárnou na vrchu Petřína v Praze, kde stojí památník 
generála dr. Milana Rastislava Štefánika, tradiční 
shromáždění k uctění velké osobnosti - Slováka, který se 
zasloužil o vznik Československa. Před 90 lety, v tento 
den 4. května 1919, zahynul při havárii letadla poblíž 
Bratislavy. 

Za doprovodu hudby Armády České republiky 
pokládalo věnce a kytice k památníku mnoho delegací 
představitelů státních orgánů, různých velvyslanectví a 
společenských organizací. Čestná vojenská jednotka i 
stovky přítomných vzdávaly poctu generálovi, ministru 
války první československé vlády, zněla slovenská a 
česká státní hymna. Nelze ani vyjmenovat všechny 

přítomné, byli mezi nimi zástupci české a slovenské 
armády, představitelé ČSBS a SZPB, ČSOL, Slovenského 
leteckého svazu, Sdružení zahraničních letců – východ, 
Klubu výsadkových veteránů ČR a mnoha dalších. 

V projevech vzpomněli řečníci plodného života 
Štefánika, též jeho zásluh při utváření a organizování 
československých legií v Itálii, Francii a v Rusku. Byl 
nejbližším spolupracovníkem  dalších dvou tvůrců 
samostatného Československa, T. G. Masaryka a E. 
Beneše. V červnu 1918 byl povýšen ve  francouzské 
armádě na brigádního generála. 

Předčasná smrt významného člověka za 
nešťastných okolností může vzbuzovat i nejzlovolnější 
dohady, které se poté objevily vždy ve chvílích napětí a 
krizí. I katastrofa Štefánikova letadla dala vznik 
legendám. Ačkoli byl přesvědčeným čechoslovakistou, 
byla jeho smrt nejednou zneužívána v česko-slovenských 
sporech jako zákeřný úklad zlých Čechů proti statečnému 
Slovákovi. 

I nyní české noviny věnovaly pozornost osobnosti 
M. R. Štefánka. Např. sobotní Právo 2. května 2009 
věnovalo celou stranu článkům historika Miroslava Šišky, 
doplněnými šesti dobovými fotografiemi. Mezi nimi je 
známá československá padesátihaléřová poštovní známka 
s portrétem generála francouzské armády M. R. Štefánika, 
vydaná v roce 1935, s přetiskem Slovenský štát 1939. 

Autor v článku s názvem Přervaný život generála 
Štefánika mimo jiné píše, že tragická nehoda, kdy během 
přistávacího  manévru zahynul dr. Štefánik i další tři 
členové posádky, vyvolala mnoho dohadů. Nejdříve se 
rozšířila spekulace (žádnými fakty ani později 
nepodložená), že katastrofa byla de facto atentátem, za 
nímž stál dr. Beneš jako Štefánikův rival. Umírněnější 
verze hovořila o chybě jakéhosi (českého) velitele, který 
dal pokyn ke střelbě, neboť se mylně domníval, že jde o 
maďarské letadlo. Objevily se rovněž spekulace o 
Štefánikově sebevraždě, ale také o sabotáži zosnovanou 
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italskou vládou nebo dokonce o akci francouzské 
zednářské lóže … 

Červené barety se v roce 2004, v číslech 1 – 3, 
tomuto tematu věnovaly rozsáhlejšími zajímavými 
články kolegy Ing. Alexandra Georgievského. 
Domnívám se, že bude vhodné seznámit čtenáře ČB 
alespoň s textem druhého článku Miroslava Šišky, 
Příběh posledního letu. Následně předkládám opis, 
bohužel bez unikátních fotografií ze 4. května, sedícího 
generála před odletem a o pár hodin mrtvého. 

Štefánik se pro přelet z Itálie na Slovensko 
letadlem typu Caproni 450 rozhodl sám, ačkoli ho 
mnozí odrazovali. Přestože již dva roky nelétal, byl 
zkušeným vojenským pilotem, který za války 
absolvoval mnoho průzkumných letů a stroje Caproni 
znal z vlastní zkušenosti. 

Neodradila ho skutečnost, že v první světové 
válce narychlo vyrobený model Caproni 450 měl velkou 
poruchovost (zejména při startu a přistávání), na což 
upozorňoval i sám konstruktér ing. Caproni. Několik 
týdnů před Štefánikovým letem zaplatili životem při 
havárii tohoto stroje dva italští letci, jedním z nich byl 
Caproniho syn. 

Francouzský generál odmítl i opakovanou 
nabídku od náčelníka čs. vojenské mise v Římě Jana 
Šeby, aby cestoval vlakem z Foligna do Prahy 
s odjezdem 2. května 1919. Chtěl prostě letět. 

Třímotorový dvouplošník Caproni 450 se čtyřmi 
muži na palubě vzlétl ráno 4. května 1919 z italského 
letiště Campoformido v Udine několik minut po osmé 
hodině. Podle pozdější zprávy italské vyšetřovací 
komise „měl stroj určitě nepříjemné podmínky letu, 
protože byly mraky a foukal silný vítr … nad 
Pressburgem (Bratislavou) byl zpozorován asi v 11.15 
hod.“ 

O příletu letadla vědělo pouze několik lidí. Patřil 
k nim samozřejmě major francouzské armády Gaston 
Fournier, který spolu s dalším Štefánikovým 
pobočníkem, poručíkem Danielem Lévisem, 
připravovali ve Vajnorech improvizovanou přistávací 
plochu. 

„Letadlo několik minut kroužilo nad Dunajem 
asi ve výšce 400-500 metrů, potom se sneslo níže, jako 
by chtělo přistát na některém vzdáleném poli“, 
vzpomínal Fournier. „Nato však letadlo opět vzlétlo do 
výšky 100-200 metrů. Tehdy jsme dali znamení … 
mechanik zapálil benzín, aby dýmem zvýraznil směr 
přistání, znázorněný už polohou velkého T … Letoun se 
blížil k nám, přeletěl nás, stáčeje se zpět překvapivě 
velkým obloukem. V okamžiku, kdy stroj začínal druhý 
oblouk, aby se dostal do směru k nám, najednou se zřítil 
asi z výšky 100 metrů přímo na zem. Poslední okamžik 
pádu jsme neviděli přes zaclánějící stromy. Téměř 
vzápětí se zdvihl k nebi sloup dýmu …“ 

Téměř totožné vylíčení situace najdeme ve 
vzpomínkách Jána Hally (tehdejšího poslance 

Národního shromáždění a někdejšího Štefánikova 
přítele z dob vysokoškolských studií), který ho měl po 
příletu vítat a také poručíka  Lévise. Ten mimo jiné 
uvedl: „Z paluby letadla už nás zdravili kýváním, 
všechno vypadlo slibně.“ 

Havárii letadla vyšetřovali čs. experti ve 
spolupráci s Francouzi. Jejich úřední zpráva 
jednoznačně hovořila o leteckém neštěstí. 

Nové vyšetřování proběhlo v roce 1927, kdy 
zvláštní komise ministerstva národní obrany došla 
k závěru, že letadlo se nezřítilo po střelbě na něj (o níž 
začali s odstupem několika let po neštěstí různí 
svědkové mluvit), protože jeho let byl „pravidelným a 
cílevědomým manévrováním až do posledního 
okamžiku“. Odvolávajíce se na pitvu, odmítli členové 
komise i tvrzení, že by „kdokoli z letadla byl postřelený 
anebo dokonce zastřelený“. V závěrečné zprávě 
zdůraznili, že ani na jedné ze čtyř mrtvol nebyly 
nalezeny stopy střelné zbraně. 

Zřejmě nejdůležitějším dokumentem o havárii 
letadla je zpráva z vyšetřování, které provedli Italové 
pod vedením kapitána Zapelloniho hned 5. května 1919. 
Zapelloni v ní nabízí dvě hypotézy neštěstí (nedobrý 
zdravotní stav Štefánika i jeho časté omdlévání nebylo 
tajemstvím). 

Podle první se během letu Štefánik ze zadní části 
stroje přemístil na místo levého pilota, během přistávání 
omdlel a padl dopředu na řídidla.  „To by vysvětlovalo 
nečekaný pád během přistávání a pozici letadla, jako 
kdyby pilot, i když se řítí strmě dolů, stále silně tlačil na 
řídící páku“, konstatuje Zapelloni. 

Tuto možnost potvrzuje i svědectví Lévise a 
dalších přímých svědků, kteří viděli normální let letadla 
a najednou jeho pád. Podle této verze tedy možná 
Štefánik sám řídil svůj poslední let a několik minut či 
sekund před přistáním omdlel – i z velkého vzrušení a 
radosti, že se za chvíli setká s matkou, sourozenci, 
přáteli a představiteli svobodného Slovenska – a nechtě 
způsobil havárii letadla. 

Druhá Zapelloniho hypotéza vychází 
z útržkovitých záznamů v zápisníku, nalezeného u 
mrtvého mechanika. Vyplývá z nich, že se během letu 
roztrhl drát radiotelegrafického přístroje na palubě a 
zamotal se do lan ovládajících výškové kormidlo. 
Z napsaných slov lze usuzovat, že na palubě uvažovali o 
přistání ve Vídni, ale potom přece jen pokračovali až do 
Bratislavy, protože překážka nebyla velká. „Je možné“, 
poznamenává k tomu Zapelloni, „že anténní drát 
zablokoval vzpomínané řízení a zapříčinil pád až 
v posledním okamžiku – při prudkém pohybu při 
přistávacím okruhu“. 

      
    Václav Kameník   

      KVV PV 
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Milí priatelia 
Chcem vás poprosiť o veľké ospravedlnenie. Viem z osobných, aj písomných otázok, že ste sa už nemohli dočkať 

tretieho čísla našich Baretov. Mal som osobné problémy, ktoré mi nedovolili venovať sa číslu tak, ako by som si želal. Potom 
prišli prípravy na Memoriál v Smoleniciach. Po ňom bolo treba spraviť monotematické číslo k tejto našej akcii, zase pracovné 
povinnosti, potom problémy s tlačiarňou, atď, atď., takže som vlastne sám rád, že vychádza toto číslo aspoň v tomto termíne.  

Preto nájdete v tomto čísle materiály, ktoré už ani nie sú moc aktuálne, ale bol by som nerád, keby zapadli prachom. 
Takže to prosím berte, ako malé „retro“. 

Blíži sa koniec roka a s ním aj termín výročných členských schôdzí našich klubov. Znova sa uvidíme na týchto VČS-
kách, teda aspoň poniektorí. Pre tých, čo sa ich nemôžu z rozličných dôvodov ako hostia zúčastniť, prinesieme aspoň pár 
riadkov s fotografiami o ich priebehu. 

Budúci rok je znova rokom veľkého stretnutia členov KVV ČR a SR. Máme sa na čo tešiť, pretože kolegovia 
z Prostějova sú už v organizácii rôznych stretnutí machri. 

Priestory klubu v Hurbanových kasárňach sme museli uvoľniť, pravdepodobne z dôvodu predaja tohto komplexu, ako 
nadbytočného majetku armády. Prichýlil nás do konca roka 2009 OZCH na Osadnej ulici, kde mávame Výročné členské 
schôdze. Čo bude ďalej, nevieme, Vlado Schneider, ktorý to mal pod palcom nás opúšťa a bude „nosiť dres KVV Banská 
Bystrica“. Týmto by sme mu chceli poďakovať za všetku prácu, ktorú urobil v prospech nášho klubu a želáme mu pevné 
zdravie ešte veľa rokov. Taktiež, nech sa mu v novom kolektíve darí, ako u nás. 

Potešiteľné je, že nám pribúdajú noví členovia, starí výsadkári, snáď sa im bude u nás páčiť. A ja osobne dúfam, že sa 
s nami podelia o svoje poznatky u výsadkového vojska. 

Teším sa na vás kamaráti, Bratislava vysiela zástupcov na VČS do Prostějova, Prahy a Zlína. (Aspoň odtiaľ prišli 
pozvánky). 

V tomto čísle uzatvárame seriál článkov o Portugalských výsadkových silách a ďakujeme nášmu členovi A.E.S. 
Carmovi za dodaný materiál. 

Juro Poláček 
   KVV BA 

SEGURANCA & DEFESA 
 

Dá sa to z portugalčiny preložiť, ako 
Bezpečnosť a obrana. Náš člen António E. Sucena 
do Carmo je nielen výkonný výsadkár portugalskej 
armády, ale aj zdatný dopisovateľ. Keď ma žiadal 
o podklady k Jozefovi Gabčíkovi a Jurajovi 
Meškovi, netušil som, že si ich nájdem v brazílskom 
časopise, ktorý sa venuje vojenskej tématike. 
S článkom o Žilinskom pluku š.u. to vyšlo na piatich 
stranách. Myslím, že je fajn, že sa o nás dočítajú aj 
na opačnej strane zemegule.  Nepoznám pozadie 
článku o 5. pluku š.u., ale ako perličku musím 
spomenúť, že komunikácia portugalčina-slovenčina 
moc nefunguje. Tak slovenské podklady o Jurajovi 
Meškovi išli internetom do USA môjmu švagrovi na 
odborné preloženie do angličtiny a Jozefa Gabčíka 
fundovane prekladal v Kanade Ľubo Hyross, 

s ktorým som začínal s prvými zoskokmi v Bratislave v r.1967. Potom až putovali do 
Portugalska k Antóniovi na preklad do portugalčiny a potom do Brazílie 
k vydavateľovi. Tak a časopis mám dnes doma. No povedzte: Nie je ten svet malý? 

           Juro Poláček KVV BA 
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Slovenskí parašutisti v západnom odboji 
 
     27.5.2009 uplynulo 67 rokov od 

okamžiku, kedy Jozef Gabčík spoločne s Janom 
Kubišom, členovia londýnskej  výsadkovej skupiny 
ANTHROPOID uskutočnili atentát na R.Heydricha. 
Výročie bolo tento rok spojené s odhalením vyše 
10m pomníka v Praze – Kobylisích, neďaleko 
miesta, kde k atentátu došlo. Samotné odhalenie 
v 10.35 hod. pôsobilo trochu rozpačitým dojmom, 
nepomohla mu ani moderátorka, príp. riaditeľ VHÚ 
formuláciami ako „pán Gabčík, nešťastné miesto 
a pod.“ ani dočasný MO ČR – MUDr. M.Barták.  
Budúcnosť ukáže, aké vence a s nápismi v akom 
jazyku sa tu budú objavovať. 

     Predpokladám, že väčšina čs. odbojárov 
a pár posledných žijucich parašutistov – veteránov, 
sa bude každoročne stretávať 18.6. pred kryptou 
kostola v Resslovej ulici v Prahe.  

     Čo napísať o slovenských parašutistoch zo západu? Venujem sa 
tejto problematike viac ako 6 rokov a výsledkom boli bloky článkov 
v časopise Oblastného klubu vojenských výsadkárov (ďalej len KVV) 
v Bratislave. Časopis sa volá Červené barety a nájdete ho voľne i na www 
stránkách. Aby som nezabudol, na Slovensku sa tejto problematike ešte 
venujú plk. v.v. PhDr. Peter Švrlo, PhD. a doc. PhDr. Oldřich Vaněk CSc. 
Väčšine z vás pri spomienke na parašutistov sa vybaví Jozef Gabčík 
(ANTHROPOID) a negatívna postava – Viliam Gerik (ZINC). Slovákov 
v Londýne bolo pomenej, a to nehovorím o Slovákoch – dôstojníkoch 
(5,7%). Osobne ma mrzí, že som sa tejto problematike začal venovať až 
tak neskoro. Stihol som pre KVV BA zorganizovať besedu s generálmi 
v.v. Antonom Petrákom, Jozefom Brunovským a Karlom Schwarzom. 
Osobne som sa stretol s niektorými z posledných žijúcich parašutistov, pri 
niektorých išlo o písomnú korešpondenciu. Dnes už pomaly niet koho 
osloviť aby sa podelil o svoje zážitky zo západného príp. východného 
odboja. Takto odišli do výsadkárského neba v zahraničí – 1983 - Štefan 
Košina (MAGANESE), 2006 - Štefan Bock (výber do MANGANESE),1981 - Pavel Víboch (výber do MANGANESE). 
V Prahe zomreli 1994 - Ján Grajzel ( EMBASSY), 1994 - Jozef Chramec (COURRIER 5). Na Slovensku sú pochovaní 1984 - 
Anton Facuna ( DAY), 2006 - Štefan Pakan (výber do MANGANESE), 1991 - Imrich Erőss (alias G.M.Madera - COURRIER 

5), 2007 - Jozef Haríň (EMBASSY). Z posledných 
žijúcich Slovákov – parašutistov žije ešte v ČR v Třeboni 
rodák z Parížoviec – 92 r. pplk. v.v. Ján Bačík (výber do 
WOLFRAM), ktorý  každoročne navštevuje drevenicu po 
rodičoch v Liptovskom Trnovci.   Pre úplnosť – 
oslobodenia sa nedožili a na Slovensku padli 1944 – 
František BÍROŠ ( MANGANESE, pochovaný v 
Likavke), 1945 – František HOLLÝ (COURRIER 5, 
Plavecký Mikuláš), 1944 – Karol MLADÝ (EMBASSY, 
Nová Ves n. Žitavou). Tento zoznam mien nie je úplný. 
Rada Slovákov síce absolvovala v Anglicku  
parašutistický výcvik, ale nakoniec neboli vybraní do 
„sekcie D“ a skončili v čs. obrnenej brigáde, 1 čs. az alebo 
2 čs. pdb. Snáď najpresnejší zoznam existuje na 
www.pomnikparasutistum.cz, z ktorého je ťažko 
identifikovať, ktorý vojak bol Slovák a ktorý nie. Poľom 
neoraným pre historikov môže byť pobyt a pohyb 
príslušníkov niektorých vysadených skupín na Slovensku . 
Ide napr. o : O.Dvořáka (STEEL) 7/1942,  B.Grabovského 
(INTRANSITIVE) v dobe 6.-9.1942, J.Bartejs, 

Bojová zástava brigády – zástavník npor. K. Chovanec 

Pamätník Jozefovi Gabčíkovi před 5. p.š.u.v Žiline 

Výcvik v Anglicku pod dohľadom inštruktorov Škótskej gardy 
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J.Machovský (POTASH) – 5.-6.1944 atď.  Existujú i prepojenia, kedy londýnski parašutisti  bojovali, prípadne spolupracovali 
v partizánskych skupinách na Slovensku ako J.Haríň v skupine Rodina, B.Chrastina (SPELTER) v 1.Štefánikovej  brigáde, 
WOLFRAM – skupina Ján Žižka II (na Morave),  MANGANESE – skupina Pavel (Trojan) a pod.  

 
     Čo dodať k tradícii uctievania pamiatok výsadkárov – veteránov. Existuje niekoľko sviatkov – 11.11. – Svetový deň 

veteránov, 29.9. – Sviatok sv. Michala – patróna parašutistov, 2.8. deň VDV (ruského výsadkového vojska). Na Slovensku sú 
najviac rošírené tzv. Michalské dni.  Pamiatku nielen na týchto parašutistov si pripomenú slovenské kluby výsadkových 
veteránov na V. ročníku Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska, ktorý sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku  4.-
6.9.2009 v Smoleniciach. 

(Pozn. Článok vyšiel i v časopise SZPB Bojovník bez nároku na honorár, ďalšie články s parašutistickou tématikou 
píšem pre časopis KVVV Praha - Padáček) 

 
                                                                      Vladimír GAJDOŠ 
                                                                                   KVVV  Praha 
                                                                           
 
 Slovenskí parašutisti... – doplnok  
 
     V článku reagujem, na posledné dôležité zmeny, ktoré sa objavili v poslednom období, od zmien, ktoré boli 

publikované v ČB 3/2008 str. 7 dňa 24.9.2008. 
     V ČR spoločne so Škótskom vznikla akcia na výstavbu pomníku československým výsadkárom, ktorí prešli 

výcvikom SOE v škótskom Arisaigu.  Podstatné je, že na stránkach www.pomnikparasutistum.cz bol uverejnený takmer 
kompletný zoznam parašutistov, vrátane tých, ktorá boli po výcviku zaradení späť k čsob, prípadne 1. čs.az alebo 2.čs.pdb. 
Samozrejme, bádatelia tu objavia malé chyby (P.Bock ako Bok, chýba Š.Pakan, atď)Takto si môžeme doplniť, že náhradníci 
do MANGANESE – P.Haluška, Š.Haviar sa vrátili k jednotke, t.j. čsob. Stále nejasný ostáva osud  ďalšieho náhradníka 
(V)Ladislava Severíniho. Podľa jedného z posledných žijúcich príslušníkov čsob 87. ročného Š.Miklánka z Popradu, 
slovenskí príslušníci čsob boli po vojne sústredení do Martina, kde prevzali 80 tankov Cromwell.  

     I rady veteránov, výsadkárov - účastníkov II. svet. vojny 
rednú. 17.2.2009 sme sa rozlúčili v Bratislave s genmjr. v.v. 
Antonom Petrákom, ktorý zomrel vo voj. nemocnici v Ružomberku 
7.2.2009. V Brne zomrel 24.10.2008 rodák zo Skalice (a Klemešov 
priateľ) 85. ročný Ľudovít Čambala, absolvent paravýcviku, 
neskorší spojár čsob. Z ČR sa ozval v Třeboni žijúci 92 r. Ján Bačík 
(výber do Wolframu), ktorý každoročne ešte navštevuje drevenicu 
na Liptove. Oslovil som  i Vladimíra  Maděru z Velehradu, so 
žiadosťou o pomoc pri identifikácii Slovákov, zatiaľ bez úspechu. 
Pokiaľ vezmeme za smerodajný zoznam londýnskej sekcie D 
z knihy M.Reichla – Cesty osudu, tak zo 123 parašutistov tu 
uvedených, žilo v máji 2009  posledných 6 s priemerným vekom 90 
rokov – K.Hubl, J.Klemeš, J.Künzel, J.Louda, R.Matula, J.Šperl. 

    Pokiaľ ide o slovenskú padákovú školu, tu som dlh 
čiastočne splatil článkom o Jozefovi Lachkom, jednom z prvých 
štyroch slovenských vojenských výsadkárov.  Prepísal by som 
históriu o prvých zoskokoch na Slovensku nie 30.10.1943 v Žiline 
na Hájiku, ale už 15.10.1943 na Troch Duboch! (Na letisku 
v Ringway, už v lete 1941 skákali Gabčík, Bock, Haluška, Gerik, 
v roku 1942 Košina, 2/43 Bíroš, atď. Čat. Peter Haluška - skončil 

u čsob,  absolvoval  kurz v skupine 1 ale i 11). V Trenčine žijú ešte príbuzní po J.Meškovi (24.4.1915 – 5.6.1985), v Detve 
Leo Kolník.  

     Ženy – účastníčky II. svetovej vojny, parašutistky z 2. čs.pdb (vyčerpávajúcim spôsobom) doplnil Václav Kameník. 
Z nových vecí snáď vysadenie Turjanicovej (bez stôp) na Podkarpatskej Rusi. (Ivan.Turjanica – osvetový dôstojník čs. vojska 
v Rusku, jeden z aktérov podpisu zmluvy o odčlenení sa Podkarpatskej Rusi od ČSR 25.6.1945). 

     Blokom, v ktorom sa objavuje najviac zmien sú Slováci v légiach a cudzineckej légii. V zozname medzi 21 
repatriantami francúzskej cudzineckej légie, ktorí 7.apríla 1952 prekročili v Čiernej nad Tisou hranice bolo 15 Slovákov. 
(Transport z Číny musel byť zaujímavý, pretože spolu cestovali zajatcia prebehlíci,...) Ich osudy sa v súvislosti so silnejúcim 
tlakom na tzv. III. odboj  začínajú objavovať na verejnosti. Takto sa „rozhovoril“ 79.ročný Ervín Páleš zo Šamorína (odborný 
poradca vo filme Čierny prápor - 1958 ), V Michalovciach už zomrel parašutista Štefan Bardiovský, V Jablonci n.Nisou snáď 
ešte žije Rudolf Nemček.  Niektorí prešli i paravýcvikom v Alžírsku, po zajatí prešli k Vietnamcom pôsobili ako vietnamskí 
partizáni. Na www.vuapraha.army.cz sa objavila databáza legionárov z I. svetovej vojny, (za veľkého prispenia gen.R.Krzáka 
– SILICA) a II.svet.vojny. „Polom neoraným“ zostáva účasť parašutistov skupiny SOE – Slovákov v rôznych povojnových 

           Ján Bačík v r. 1941 a dnes 
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špionážnych organizáciách ako bola CIC – OKAPI (mjr. Imrich Eröss -  COURRIER- vystupoval ako Eminger, koncom 50-
rokov sa v USA premenoval na Georg Michal MADERA), CIO, atď. Nejasnosti zostávajú i u „slovenskej“ roty 4058 v Bad 
Kreuznachu (veliteľ gen. Vesel, potom kpt. Danko.)  

       Vladimír Gajdoš 
         KVVV Praha 
                                                                                                       
 
Športové zápolenie v Prostějove  
 
Už druhý krát sa podarila prostějovskému kolektívu pod vedením Jindřicha Starého perfektná akcia, športové stretnutie 

paraveteránov. Celé podujatie sa konalo na pôde AK Falcon Air PV. Tak, ako sa  Jindřich Starý so svojimi ľuďmi zaskvel  
organizačne, tak to so svojim kolektívom perfektne technicky zvládol Miloš Sklenka.  

 

 

 
Bratislavskí veteráni si tak ako vlani, odnášajú domov jedno zlato v jednotlivcoch, Jana Vodová – tandem a navyše 

jeden bronz pre Lubomíra Strakuša v šipkách. Celkovo to vyhralo 1. a 2. družstvo domácich pretekárov, tretí bol Holešov. 
Až 120 súťažiacich museli ustrážiť rozhodcovia a potom večer vyrátať umiestnenie družstiev. Výsledkovú listinu máme 

doma a môžeme sa zamýšľať, prečo toho nebolo aj viac. Ale myslím si, že podstatné   bolo to tradičné, zúčastniť sa a potom 
ukázať, že nepatríme ešte do „starého železa“. 

 
       Juro Poláček  
          KVV BA 
 

Víťazka 
z tandemov 

Janka Vodová 
Tretí zo 

šipiek Lubo 
Strakuš 

Bratislavská 
výprava 

 a  
Ľubo Dubeň 
na trenažéri 
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VOJENSKÉ VÝSADKOVÉ                                
SILY

 
  Portugalsko (2000 - 2006) 

Január/február 2000 – 1. Výsadkový prápor pod 
velením podplukovníka Cordeoro Simoesa a posilnený NMC 
je začlenený do Národného kontingentu pre Východný Timor 
(CNT). OSN dohliada na dodržiavanie prechodných práv 
Východného Timoru. Plukovník výsadkových jednotiek Lima 
Pinto je menovaný veliteľom UNTAET. 

Január 2000 – 2. Výsadkový prápor sa vracia do 
Portugalska. V S. Jacinto začína jeho príprava na 
rozmiestnenie vo Východnom Timore, aby o 6 mesiacov 
nahradili 1. Prápor.  

Február 2000 – Výsadkový podporný prápor 
(BAS/BAI), založil v Tancos formáciu Air Base 3, presunula 
sa k Pechotnému pluku do 15-tich budov kasární v Tomare.  

August 2000 – 1. Výsadkový prápor sa vrátil do 
Portugalska a vymenil ho 2. Výsadkový prápor pod velením 
podplukovníka Marquilhasa. 

3.október 2000 – počas operácií OSN vo Východnom 
Timore zahynuli čatár José Vitorino M. Fernandes 

a výsadkár José Miguel G. Lopes. Obidvaja z 2. Výsadkového práporu, zahynuli pri nehode s vrtuľníkom 
AL-III. 

Február 2001 – 2. Výsadkový prápor sa vrátil do Portugalska a vymenil ho vo Východnom Timore 
prápor Light Brigade. 

Júl 2001 – 1. Výsadkový prápor, pod velením podplukovníka Gomesa Martinsa sa vrátil do Bosny-
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Hercegoviny, aby nahradil prápor Mechanizovanej brigády, ako SFOR Veliaca Operačná Rezerva. 
19.december 2001 – nové smernice pre reorganizáciu od náčelníka Generálneho štábu zahŕňajú 

reaktiváciu 3. Výsadkového práporu Bn v Beja a presun Abn Bde HQ na nové miesto. Ten istý dokument 
obsahuje reaktiváciu velenia pluku s dvoma skupinami v kasárňach v Serra da Carregueira.  

Február 2002 – 1. 
Výsadkový prápor sa vrátil do 
Portugalska a bol vymenený 
v Bosne Mechanizačnou 
brigádou. 

Január-júl 2002 – dva 
tímy jedného styčného 
dôstojníka, jeden  NCO a jeden 
súkromný, sa zúčastnili NATO 
operácií AMBER FOX 
v bývalej Juhoslovanskej 
republike Macedónsko. 
(FYROM). Tieto tímy boli 
zodpovedné za styk síl NATO 
s kontrolou OSCE. 

8.jún 2002 – 2. 
Výsadkový prápor pod velením 

podplukovníka Pires da Silvu sa vrátil do Východného Timoru ako súčasť UNMISET (Misia OSN pre 
podporu V.Timoru). 

19.september 2002 – náčelník GŠ Armády reaktivuje 3. Výsadkový prápor ako Pechotný pluk č. 3 
v Beja.  

16.december 2002 – Brigádny generál Lima Pinto odišiel do Bosny-Hercegoviny prevziať velenie 
Medzinárodnej Bojovej Skupiny (MNBG), s Portugalským práporom, Poľským práporom a Slovinskou 
skupinou. MNBG sa ubytoval v meste Doboj v severnej Bosne a zodpovedal sa Americkej brigáde. 

Január 2003 – 1. Výsadkový prápr 
pod velením podplukovníka Cmd Cesara 
Fonseca v Doboji, aby sa zapojili do 
MNBG ako súčasť Americkej brigády 
v SFOR. 

Január 2003 – 2. Výsadkový prápor 
sa vracia do Portugalska a S.Jacinta a bol 
nahradený vo V. Timore v UNMISET 
práporom Mechanizačnej brigády.  

31.marec 2003 – podľa rozhodnutia 
Generálneho veliteľa Štábu Armády, vojaci, 
ktorí majú zoskoky vo Výsadkových 
jednotkách a brigádach, môžu nosiť 
výsadkárske odznaky na zelených baretoch, 

19.máj 2003 – Generálmajor Eduardo 
Manuel Lima Pinto prevzal velenie Výsadkových jednotiek (CTAT) a Výsadkových brigád (BAI), 
nahrádza Generálmajora Cristovao Avelar de Sousa, ktorý odišiel 4. apríla do dôchodku. 

Júl 2003 – 1. Výsadkový prápor končí svoje služby v Bosne a vracia sa do Portugalska. 
Január 2004 – 3. Výsadkový prápor pod velením podplukovníka Mendesa dos Prazeresa odchádza 

do Doboja ako súčasť MNBG a Americkej brigády v SFOR. Prápor bol posilnený skupinou zo Slovinska. 
2.február 2004 – Generál Kaulza de Arriaga, hlavný zodpovedný za formovanie portugalských 

výsadkárov zomiera v Lisabone vo veku 89 rokov. 
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16.júl 2004 – výsadkár Ricardo Manuel Pombo Valério z 3. Výsadkovej brigády, zomrel v Bosne 
pri nehode. 

Júl 2004 – 3. Výsadkový prápor končí 
svoju misiu v Bosne a vracia sa do Portugalska. 
Znovu bolo oznámené, že 3. Prápor bol 
deaktivovaný. 

13.január 2005 – jednotky 2. Výsadkového 
práporu sú organizované Portugalskými zložkami 
Medzinárodného práporu (MNBn) spolu 
s tureckými a poľskými ozbrojenými silami 
v Bosne a Hercegovine. MNBn je súčasťou 
Medzinárodných ozbrojených síl – SEVER 
(MNTF N) v nových Európskych Silách v Bosne 
a Hercegovine – EUFOR.  Podplukovník Carlos 
Pereira je veliteľom, tieto sily boli umiestnené 
v Doboji. 

Júl 2005 – 2. Výsadkový prápor, ako časť 
EUFOR v Bosne a Hercegovine, tam končí svoje 
služby a vracia sa do Portugalska. 

September 2005 – 3. Výsadkový prápor je 
reaktivovaný, ako časť Kosovských síl. 
Podplukovník Carlos Sobreira je veliteľom 
práporu. Prápor bude ako taktická rezerva 
umiestnený v Camp Slim Lines v Prištine. 

15.október 2005 – Portugalské jednotky 
oficiálne oslávili svoje 50. výročie založenia. 
Oslavy organizovalo Veliteľstvo CTAT 
a Portugalská Únia Výsadkárov (UPP). Budú 
pokračovať počas jedného roka s vyvrcholením 
23.mája 2006 v Tancosi, vo Výsadkárskej škole. 

Marec 2006 – 3. Výsadkový prápor končí 
svoju misiu v Kosove a vracia sa do Portugalska. 

21.marca 2006 – bola schválená nová 
organizácia Portugalskej armády zákonom 
61/2006. Okrem mnohých zmien, zaniká aj 
Výsadkové veliteľstvo (CTAT) a Nezávislá 
Výsadková Brigáda. Nezávislá Výsadková 
Brigáda je nahradená novou Brigádou Rýchlej 
Reakcie (BRR). Bude zahŕňať aj Pravidelné 
armádne jednotky a Ústredie Špeciálných 
Armádných jednotiek (CTOE) a malé pravidelné 
jednotky, ktoré majú jednu čatu so špeciálnym 

výsadkovým kurzom.  
Prvým veliteľom Brigády Rýchlej Reakcie je Airborne Generálmajor CARLOS JERÓNIMO. 

 
 
 
 
 

Preklad: B.Štefáková-J.Poláček 
So súhlasom autorov dokumentu:  
Airborne Lieutenant-Colonel(ret.) MIGUEL SILVA MACHADO,  
Airborne Sgt-Chief ANTÓNIO E. S. CARMO 
Foto: Airborne Sgt-Mjr (ret.)  ALFREDO SERRANO ROSA 
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12. stretnutie výsadkových veteránov v Starých Splavoch 
 

V dňoch 5. - 7. 6. 2009 zorganizoval klub 
výsadkových veteránov Česká Lípa 12.  stretnutie 
výsadkových veteránov príslušníkov 71. práporu, ktorí slúžili v 
Zákupoch v rokoch 1947 - 1953. Osobitné pozvanie sme z nášho 
klubu dostali s kolegom Zrnkom a dohodli sme sa, že sa 
stretnutia zúčastníme, rovnako, ako v minulom roku. Ja som 
príslušníkom 71. práporu nebol, ale ako inštruktor padákovej 
školy na letisku v Hradčanoch som všetkých vojakov z 
povolania aj základnej služby na všetky zoskoky vysadzoval 
z Dakoty. V roku 1950 na Smrekovici a v roku 1951 na 
Javorníkách som bol velitelom lyžiarskeho kurzu, ktorého sa 
zúčastnil celý 71. prápor. 

Stretnutie organizovali manželia Eva a Mirek 
Plesarovi, Jozef Stahl pod patronátom plk.v.v. Františka 
Mansfelda, s ktorým som od l. 10. 1947 absolvoval prvý 
preškoľovací kurz v Stráži pod Ralskem. Ubytovanie bolo 
zabezpečené v dobre vybavených chatkách so sociálnym 
zariadením, chladničkou a dvojplatničkou a organizátori 
zabezpečili celodenné stravovanie. 

Po príjazde do chatovej osady sme sa ubytovali, 
navečerali. Privítali sme sa s manželmi Plesarovými a prisadli 
k stolu, kde sedeli manželia Mansfeldovci. S nami prišiel z 
Brna kolega Res, ktorí tiež s F. Mansfeldom u 71. práporu 
slúžil. V jedálni sme sedeli, až nás organizátori poprosili aby 
sme odišli, aby mohli jedáleň pripraviť na slávnostné 
zahájenie. Odišli sme na našu izbu a pokračovali 
vzpomienkách do jednej hodiny. Druhý deň pred zahájením 
som sa stretol s Vlastou Rybinovou, mojou žiačkou v prvom 
inštruktorskom kurze v roku 1948 a kolegom Jirkom 
Urbanom a oznámili mi, že v septembri organizujú v Prahe 
stretnutie zakladateľov civilného parašutizmu v ČSR a 
potrebujú materiály ako fotografické, tak aj písomné, ktoré ja 
mám. O materiály prejavil záujem mladý výsadkár z Mladej 
Boleslavi, ktorí tam pripravuje výstavu o Založení výsadkového 
vojska. Materiály som im sľúbil zapožičať k odfotografovaniu 
po slávnostnom ceremoniály. 

Vlastné stretnutie bolo zahájené o 10,30 hod a 
pricestovali naň aj účastníci stretnutia delegátov klubov 
z ČR i SR z Liberca. 

Stretnutie zahájili manželia Plesarovci privítaním, 
potom F. Masnafeld krátko  porozprával o vzniku a vývoji 
výsadkového vojska, potom predniesli pozdravy členovia  
pozvaných klubov a na zaver predniesol vtipný príhovor 
kolega Hledík z brněnského Klubu. Po slávnostnom obede sa 
pokračovalo v neorganizovaných besedách. Najväčší záujem 
bol pri stolíku, kde sa vymieňali materiály a zaznamenávali 
ich do notbukov mladý výsadkár s Mladej Boleslavi, môj 
vnuk a Vlasta Rybinová s Jirkom Urbanom z Prahy. 

Kolega Resa a ja sme pokračovali v besede s F. 
Mlansfeldom  a s ďalšími známymi z českých klubov. V. 
Rybínová mi oznámila, že na stretnutie zakladateľov civilného 
parašutizmu do Prahy musím prísť, lebo som to bol ja, kto 
vycvičil prvých inštruktorov a inštruktorky, ktorí začali s 

výcvikom civilných parašutistov, hlavne brancov, ktorí potom na základnej službe nastúpili k výsadkovému vojsku a už mali niekoľko 
zoskokov. Oznámila mi, že pozvánku pošlú aj Palkovi Franíkovi, ktorí bol jej jedním z prvých žiakov. 

Po večeri pokračovala spoločná zábava dlho do noci. V nedeľu sme sa po obede rozlúčili, sľúbili si, že keď nám to zdravie dovolí sa 
stretneme aj budúci rok. 

Zdeněk Sigmund   KVV Bratislava 
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K REORGANIZÁCII 2. ČS. SAMOSTATNEJ PARADESANTNEJ BRIGÁDY V ZSSR 
V OKTÓBRI 1944          1. Časť - od  Oldřicha Vaňka. 

 
O reorganizácii 2. čs. samostatnej 

paradesantnej brigády v ZSSR [ďalej len 
parabrigáda]  v druhej polovici októbra 1944 sa 
zachovali len veľmi kusé informácie, čiastočne 
v dokumentoch, čiastočne v osobných spomienkach 
príslušníkov parabrigády. Historici sa tejto téme 
príliš nevenovali, pretože absentujú najmä archívne 
pramene – väčšina relevantných dokumentov bola na 
konci októbra 1944 zničená, aby nepadla do rúk 
nepriateľa. Preto ani literatúra o mieste, úlohe, 
činnosti a význame 2. čs. samostatnej paradesantnej 
brigády v ZSSR v Slovenskom národnom povstaní sa 
problematikou reorganizácie parabrigády 
podrobnejšie nezaoberá. Ani v memoároch 
a spomienkach priamych účastníkov nenájdeme 
dostatok verifikovateľných údajov.  

Článok si kladie za cieľ zosumarizovať 
poznatky o  reorganizácii 2. čs. samostatnej 
paradesantnej brigády v ZSSR, naplánovanej 
v dňoch 18. – 25.10.1944, doplniť ich o vlastný 

výskum a vytvoriť pokiaľ možno objektívny obraz tohto procesu. 
 
Príčiny a predpoklady 
V bojoch Karpatsko-duklianskej operácie, 

2. čs. paradesantná brigáda  v ZSSR stratila 11 
dôstojníkov, 18 rotmajstrov, 194 poddôstojníkov 
a 404 vojakov, spolu 627 mužov, z toho 143 
padlých, 437 ranených a 47 nezvestných. Podľa 
P. Grausa straty brigády v Karpatsko-duklianskej 
operácii vyradili spolu 21% jej bojovníkov, 
ktorých nebolo kým nahradiť. Najväčšie straty 
mali bojové roty oboch práporov, niektoré až 
50%. 

Ďalšie straty utrpela parabrigáda počas 
leteckého presunu na Slovensko. Pri najmenej 19 
haváriách lietadiel Li-2 a Douglas C-47 Dakota 5. 
Orelského leteckého zboru na území Ukrajiny, 
Poľska a Slovenska zahynul  dodnes presne 
neznámy počet príslušníkov 2. čs. paradesantnej 
brigády  v ZSSR.  J. Stanislav a J. Rajninec 
uvádzajú počet 17 leteckých havárií, pri ktorých 
zahynulo 68 príslušníkov brigády. 

Cieľom reorganizácie 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR [ďalej len parabrigáda] bolo: 
• Sústredenie všetkých súčastí brigády, ktoré boli po vysadnutí z lietadiel zasadené v niekoľkých skupinách, 

ktoré pôsobili najmenej na troch úsekoch frontu; 
• Doplnenie strát utrpených počas bojov najmä I. a II. paradesantného práporu v predhorí Karpát, počas presunu 

na Slovensko a v priebehu bojov na povstaleckých frontoch; 
• Postavenie delostrelectva brigády – dvoch oddielov ľahkého a jedného oddielu ťažkého delostrelectva; 
• Postavenie nového, III. streleckého pešieho práporu; 
• Výcvik nových a stmelenie doplnených jednotiek brigády. 
 
Sústredenie všetkých súčastí brigády, ktoré boli po vysadnutí z lietadiel zasadené v niekoľkých skupinách, ktoré pôsobili 

najmenej na troch úsekoch frontu 
Do boja boli jednotky 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR zasadzované Veliteľstvom 1. čs. armády na 

Slovensku po častiach v závislosti od ich príletu na Slovensko v období od 25.9 do 19.10.1944. Tak sa stalo, že v závere 

Bojová zástava brigády – zástavník npor. K. Chovanec 
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obrany súvislého povstaleckého územia bola brigáda rozdelená do niekoľkých bojových skupín pridelených hlavne III.  a II. 
taktickej skupine.  

II. paradesantný prápor (gros jeho síl bol na Slovensko prepravený v dňoch 6. – 8.10.1944) bojoval v údolí Hrona. I. 
paradesantný prápor (z veľkej časti prepravený v dňoch 8. – 9.10.1944) bol nasadený na prehradenie smeru Banská Bystrica – 
Kozelník. Aby sa mohla parabrigáda skonsolidovať, doplniť živú silu, zbrane, muníciu atď. bolo potrebné všetky jej roztrúsené 
jednotky sústrediť. V noci zo 17. na 18.10.1944 boli 
nasadené jednotky parabrigády vystriedané jednotkami III. 
taktickej skupiny a sústredili sa v Badíne, Vlkanovej 
a Sielnici. V knihe gen. J. Nosku Takto bojovala 
povstalecká armáda je (nesprávne) uvedené, že „V tento 
deň (predchádzajúci odsek sa totiž  vzťahuje ku dňu 
1.10.1944) sme 2. čs. paradesantnú brigádu, ktorá mala 
v bojoch na Dukle veľké straty, doplnili 800 mužmi – 
záložníkmi z mladších ročníkov od taktických skupín. 
Časti brigády, ktoré už boli prevezené, začali ihneď 
s týmto mužstvom cvičiť. Súčasne brigáda dostala kone 
a vozy.“ 

 
Doplnenie strát utrpených počas bojov I. a II. 

paradesantného práporu v predhorí Karpát a počas 
presunu na Slovensko 

Ako už bolo povedané, najväčšie straty utrpeli 
bojové roty. Napríklad I. paradesantný prápor  v bojoch 
v Karpatoch stratil 50 mŕtvych, 194 ranených a 32 
nezvestných, spolu 276 mužov, II. paradesantný prápor  
stratil 61 mŕtvych, 206 ranených a 10 nezvestných, spolu 
277 mužov, čo bolo asi 39 % ich tabuľkových počtov; 
ďalšie dokumenty hovoria dokonca až o 49% stratách. Ostatné brigádne jednotky mali straty podstatne nižšie -  delostrelecký 
oddiel 5 ranených a 1 nezvestného. To bol veľmi vážny dôvod na to, aby veliteľ 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády 
v ZSSR žiadal velenie čs. vojenských jednotiek v ZSSR o doplnenie. Nebola to však prvá žiadosť - prvýkrát tak urobil  ešte 
10.7.1944, keď požiadal veliteľa 1. ČSAZ  doplniť brigádu o 200 mužov s odôvodnením, že brigáda má 101 osôb pod stav. 
Okrem iných dôvodov uviedol odveľovanie príslušníkov brigády „na účely ZU“.  Druhýkrát žiadal doplniť veliteľský zbor 
brigády (o 23 dôstojníkov) 26.8.1944, teda tesne pred jej odletom na Slovensko. 

Potom, čo bolo rozhodnuté presunúť brigádu na pomoc SNP, požiadal plk. V. Přikryl, aby bola na Slovensku doplnená 
na plné počty. Velenie povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku žiadosti veliteľa brigády vyhovelo. Dispozície k reorganizácii 
parabrigády dostal plk. V. Přikryl ústne 14.10.1944 a súčasne boli jednotlivé bojové skupiny parabrigády stiahnuté 
z frontových línií. Dňa 17. októbra  náčelník štábu Prvej čs. armády na Slovensku plk. gšt. J. Nosko nariadil „ďalší doplnok pre 
2. čsl. brigádu“, ktorej mali II., V. a VI. TS dodať 340 vojakov, z toho 100 strelcov z guľometu a 65 mužov obsluhy 

mínometov a 175 pešiakov z počtu nadbytočných 
záložných vojakov najmladších ročníkov, tzn. do 35 
rokov. Keďže v spise avizovaný osobitný rozkaz 
o ich odoslaní sa nenašiel, je pravdepodobné, že k 
zaradeniu tohto doplnku k parabrigáde už nedošlo.  

V nasledujúcich dňoch sa  v Garanseku (dnes 
Hronsek), kde dočasne sídlilo tiež veliteľstvo 2. čs. 
samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, v dvoch 
vlnách   sústredilo 850 z veľkej časti 
nevyzbrojených mužov z nadpočetných 
a nezaradených v jednotlivých taktických 
skupinách. Skutočnosť ilustruje Vojnový denník 
zmiešanej skupiny DPL, ktorý  ku dňu 20.10.1944 
obsahuje záznam o tom, že „z rozkazu veliteľa 
leteckých zbraní odoslala skupina 1 dôstojníka a 71 
mužov k 2. čs. brigáde do Badína k protilietadlovým 
delostrelcom.“ Tým dôstojníkom bol por. Eugen 
Pirman a záznam dosvedčuje, že minimálne Letecká 
skupina nariadenie o druhom doplnku akceptovala 
a splnila.  

Veliteľom doplnku bol určený škpt. Oldřich 
Talášek, jeho zástupcom kpt. Martin Obdržálek. 

Dôstojníci štábu brigády v Badíne 1944 – zprava 
npor. E. Čaplovič, kpt. V. Brožík, kpt. P. Marcely 

Z bojov pri Dukle – druhý zprava Michal Černák 
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Pätnásť inštruktorov malo zabezpečiť výcvik s výzbrojou, ktorá mala byť dodaná zo ZSSR. Za tým účelom bol do ZSSR 
vyslaný prednosta 1. oddelenia štábu parabrigády škpt. Václav Brožík. Spolu sa príprave doplnku venovalo 15 inštruktorov 
a ďalších 80 kmeňových príslušníkov parabrigády. 

18.10.1944 o 08,40 hodín sa u náčelníka parabrigády kpt. Karla Hlásného zišlo zhromaždenie veliteľov útvarov, 
oddielov a samostatných rôt, ktoré prerokovalo otázky reorganizácie brigády, najmä požiadavky na osoby a materiál. Jedným 
z bodov programu bolo zriadenie III. práporu. „Od 18. října do 20. října 1944 bylo věnováno na organizaci brigády, 
k doplnění, výcviku, k organizaci dělostřelectva ...“ si poznačil do svojho denníka plk. V. Přikryl. 

 
 
 
Oslavy 65. výročia Karpatsko-duklianskej operácie 
 
Pri príležitosti 65. výročia Karpatsko – duklianskej operácie (KDO) konali sa 5. októbra 2009 pri pamätníku na Dukle 

v Poľsku a 6. októbra 20009 pri pamätníku na Dukle na Slovensku veľkolepé slávnosti, ako hold a vďaka padlým, ale aj dosiaľ 
žijúcim účastníkom bojov proti fašistickému nepriateľovi v tomto priestore. 

Oslavy na Dukle na poľskej i slovenskej strane za účasti oficiálnych delegácií a zahraničných hostí najmä z ČR, Ruska, 
PĽR mali charakter hlavných osláv. Oslavy 6. 10. 2009 na Dukle sa zúčastnili s delegáciou prezident SR I. Gašparovič, 
predseda vlády R. Fico, minister obrany J. Baška, poslanci SNR, predstavitelia ďalších inštitúcií, miestnej samosprávy, VÚC, 
v neposlednom rade vojnoví veteráni ako i rad občanov. 

Po oslavách na Dukle pokračovali slávnosti popoludní pri Pamätníku Sovietskej armády v areáli vojnového cintorína 
a na Námestí slobody vo Svidníku pri soche armádneho generála L. Svobodu. Na oslavách pri Pamätníku Sovietskej armády, 
kde v štyroch spoločných hroboch je pochovaných vyše 9 tisíc sovietskych vojakov, ktorí zahynuli v rokoch 1944 -1945 na 
území východného Slovenska, vystúpila s príhovorom aj vnučka hrdinu ZSSR maršala I. S. Koneva. Na čele delegácie na 
oslave vo Svidníku bol minister obrany J. Baška. Tejto oslavy sa zúčastnila tiež dcéra armádneho generála L. Svobodu – 
čestná občianka Svidníka. 

Možno uviesť, že k slávnostnej atmosfére osláv KOD v dňoch 5. a 6. októbra 2009 v podstatnej miere prispela aj 
reprezentatívna formácia členov klubov KVV. Z hľadiska organizačného zabezpečenia v tomto smere treba vyzdvihnúť 
a poďakovať KVV Žilina a Prešov. Spoločne s členmi KVV zo Slovenska sa týchto osláv zúčastnili aj traja zástupcovia – 
členovia nášho družobného Klubu KVV zo Zlína. 

O priebehu bojov o Dukliansky priesmyk a celom 
národnooslobodzovacom hnutí bohatú dokumentáciu poskytuje 
múzeum vo Svidníku. V objekte tohto múzea je sprístupnená aj stála 
expozícia Dejiny vojenstva na východnom Slovensku v rokoch 1914 – 
1945 súvisiacich s bojmi vo východných Karpatoch v období prvej 
a druhej svetovej vojny. Z konkrétnych dostupných údajov napríklad 
vyplýva, že pamätník Československej armády na Dukle bol 
vybudovaný v roku 1949. Tento pamätník s obradnou sieňou je vysoký 
28 m. Súčasťou pamätníka je vojnový cintorín. Pri príležitosti 20. 
výročia Karpatsko-duklianskej operácie bolo v tomto priestore 
umiestnené súsošie „Žalujem“. Na samotnej kolonáde vedúcej 
k pamätníku Československej armády je na bronzových tabuliach spolu 
uvedených 1256 mien vojakov – príslušníkov 1. Česko-slovenského 
armádneho zboru, ktorí zahynuli v ZSSR. Priamo na vojnovom 
cintoríne je pochovaných 565 príslušníkov 1. Československého 
armádneho zboru, ktorí zahynuli počas KDO. Po obvode vojnového 
cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. Ďalšou súčasťou 
komplexu Dukly je vyhliadková veža, ktorá s výškou 48 m umožňuje 
výhľad na panorámu slovensko-poľského územia – dejiska bojov KDO 
v jeseni 1944. Existujúca vyhliadková veža bola sprístupnená 
verejnosti v roku 1974, kedy nahradila pôvodnú drevenú vežu z roku 
1959. V priestore medzi obcami Kapišová, Nižná Písaná a Vyšná 
Písaná je vonku v teréne umiestnená tanková technika, znázorňujúca 
tankovú rotu v útoku. Obsahuje osem tankov T 34/85 z bojov v období 
25. -. 27. októbra 1944. Ďalej v katastri obce Huncovce sa nachádza 
cintorín s 3100 hrobmi nemeckých vojakov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne počas bojov v kraji pod Duklou. Od roku 
1962 je pamätník Československej armády na Dukle a Pamätník Sovietskej armády v areáli vojnového cintorína národnou 
kultúrnou pamiatkou. 

Účasť na oslavách 65. výročia Karpatsko-duklianskej operácie v každom prípade vnímame ako zmysluplnú a veľmi 
zaujímavú a zároveň poučnú. 

    B. Pätoprstá a J. Meheš    KVV Bratislava 
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  BLAHOŽELÁME JUBILANTOM 4.Q 
 
 
 

70 Jozef Vrábel BA,  Metoděj Martinec ZL, Zdeněk Králik AA 
    Václav Soukup AA 

65     Ján  Kupecký BA, Roman Semusio LI, Jozef Šipoš BA 

60    Antonín Štrajt AA 

50        Peter Alexander BA, Andrej Slivka BA 
 
Slovenské piesky   (od Pavla Franíka) 

V dňoch 20. -23. augusta 2009 sa pod 
záštitou ministra obrany SR Jaroslava Baška a prezidenta združenia Slovenské Piesky Ing.Ľ. Franeta na Záhorí, v Plaveckom 
Podhradí - Lakšárskej Novej Vsi uskutočnili ukážky z Druhej svetovej vojny „Piesková vojna“. Vďaka členom Združenia 
zberateľov historických vozidiel, bolo možné vidieť veľké defilé pásovej a kolesovej techniky z Druhej svetovej vojny 
a ďalšie ukážky, ako boj muža proti mužovi, zoskok Comandos a pod. Na vydarenej akcii sa zúčastnili zberatelia vojenskej 
techniky zo Slovenska, Česka, Maďarska a ďalších krajín. Bolo sa na čo pozerať, veď niektoré vozidlá z Druhej svetovej 
vojny prišli na vlastných kolesách. Na úspešnom podujatí historickej vojenskej techniky sa podieľalo tiež Vojenské historické 
múzeum v Piešťanoch, spolu s členmi Klubu vojenskej histórie ČSĽA. Ukázali mnohé múzejné predmety zo svojich zbierok, 
ako napr. bojové prieskumné vozidlo BPsV – Svatava, tank T – 54 M, obrnený transportér DT – 62, tankovú pojazdnú dielňu 
TPDA  82M a ďalšie. Na štvordňovom programe sa podieľali i naši členovia Klubu vojenských výsadkárov Bratislava, ktorí 
v rámci zoskoku Comandos previedli zoskok do pieskovne, kde sa odohrávali boje medzi ruskými a nemeckými jednotkami. 
Na zoskoku sa zúčastnili naši veteráni pod velením Ladislava Hrehu, Jozef Tuček, Jaroslav Meheš, Mário Michajlov, 
Alexander Peter, Silvo Veselský, Ľubomír Strakuš na padákoch „ krídlo „ z lietadla AN – 2. Dali tak bodku sobotňajšiemu 
programu. Je treba pripomenúť, že to bola ďalšia ukážka z našej aktívnej činnosti Klubu vojenských výsadkárov. Každého dňa 
sa zúčastnilo okolo 1500 divákov a najmä detí, ktorí si prišli na svoje i keď často porušením zákazu vstupu, kde sa odohrávali 
akcie. Každý chcel mať nábojnicu z týchto skvelých ukážok. 

 

 
Kontaktná adresa:    Juraj Poláček,  Úradnícka 12,  831 03 Bratislava      
             tel./mob.:02/44 64 29 11, 0903 25 36 36 
             e-mail: jpm@jpm.sk,   spravodaj  Č. barety -www.jpm.sk 

Len pre vnútornú potrebu KVV                          
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