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Úvodom 
 

    Pomaly sa blíţi čas vianočný, sviatky pokoja a mieru. V nadväznosti na príspevok kolegu 

Emila Tencera o 2. československej samostatnej paradesantnej brigáde a SNP v minulom čísle 

nášho klubového SPRAVODAJCU uverejňujem sľúbený, rozsiahly článok - Správa o osude 

vojenskej zástavy 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR – prevzatú z dokumentu 

HISTORIE A VOJENSTVÍ 2/1994, ktorú získal kolega Dano Kollár. Spomienky Andyho 

Trojanoviča na začiatky športového parašutizmu nám priblíţia záţitky športových parašutistov 

a spomienka od kolegu Jána Jesenáka nám pripomenie tých, ktorí nás opustili v minulom roku. 

Nasledujú informácie o dvoch akciách, ktorých sa 17. septembra tohto roku zúčastnili 

kolegovia nášho klubu. Jedna nás informuje o spolupráci so SZPB a druhá je z uskutočneného 

výstupu na miesto leteckej havárie zaslúţilého majstra športu Juraja Kriváňa od kolegu 

Martina Mrenicu. Úvodné slovo končím s poznámkou, ţe v budúcom januárovom čísle roku 

2012 bude uverejnený príspevok od kolegu Emila Tencera o prvých československých 

rekordoch v zoskoku padákom. 

Ivan Bartoš 
  

Správa o osude vojenskej zástavy 
2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR 

Jiří Šolc 

    Vojenské zástavy, štandardy, kokardy a zástavky boli a sú vo všetkých armádach povaţované 

za významný symbol vojenskej cti a slávy. Vyjadrujú ideu štátu a jeho suverenitu, za ňu armáda 

vedie boj proti nepriateľovi. Súčasne sú nositeľom zvláštnosti a jedinečnosti útvorov, čo býva 

spravidla najčastejšie vyjadrené farbou zástavy, heslami a zobrazenými symbolmi, stuhami, 

vyznamenaniami a medailami. S ohľadom na tieto skutočnosti sa im dostávalo vţdy 

mimoriadnej ochrany a ich prípadná strata mala za následok rozpustenie útvaru a trestný 

postih zodpovedných veliteľov. Dnes uţ tieto symboly neplnia úplne svoju predchádzajúcu 

funkciu, kedy, nesené na čele útočiacich plukov, podnecovali elán a bojového ducha muţstva 

v otvorenom boji. O nič menej si stále ponechávajú ten symbolický význam a naďalej ostávajú 

niečím posvätným a nedotknuteľným práve tak, ako je sloboda a nezávislosť vlasti a národa, 

ktorú vojak bráni a za ňu tieţ často v boji zomiera. 

   Nie ináč tomu bolo aj v prvom a druhom zahraničnom odboji. Československé pluky a divízie 

dostávali bojové zástavy pred odchodom na front. Na ne prisahali vernosť Československej 

republike a s nimi sa vrátili do oslobodenej vlasti. Len v jednom prípade sa tak nestalo. 

 

V decembri 1944 došlo k udalosti, svojím spôsobom mimoriadnej a v histórii československého 

odboja za druhej svetovej vojny i československej armády vôbec o jedinečnej. V bojoch na 

Slovensku sa stratila vojenská zástava jednej z československých jednotiek – 2. československej 

samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR (ďalej 2. čs. pdb) [ 2. čs. pdb vznikla 14. januára 1944 

v Jefremove ako účelová jednotka pre akcie na domácom území. Jej 2 800 príslušníkov bolo organizovaných 

v dvoch výsadkových peších práporoch, delostreleckom, prieskumnom a protilietadlovom oddiele a v jednotkách 

bojového zabezpečenia. Po základnom výcviku v Jefremove bola v lete 1944 presunutá do Proskurova. kde 

pokračoval jej poľný výcvik. V polovici septembra 1944 ju sovietske velenie nasadilo do bojov o prístupy 

k Dukelskému priesmyku na ľavom krídle 38. armády. Prekonala ťaţké boje v oblasti Szanok – Odrzechowa – 

Pulawy,  po nich bola sústredená v okolí Krosna. Odtiaľ  bola 26. septembra 1944 začatá jej letecká preprava na 

Slovensko. Po sústredení v priestore Badín-Sielce (pozn. správne Sielnica) -Vlkanová a doplnenie 800 muţmi zo 

zálohy 1. čs. armády bola od 8. októbra 1944 nasadená do bojov na rôznych smeroch povstaleckého frontu. Do 

hôr ustúpila ako posledná jednotka povstaleckej armády.]. Pravdepodobne z prestíţnych a politických 

dôvodov sa o tejto udalosti dlhé roky mlčalo. Pokiaľ predsa len určité správy prenikli na 

verejnosť, neboli pravdivé. Strata vojenskej zástavy 2. čs. pdb nebola nikdy vysvetlená. Snáď 
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práve z týchto dôvodov vznikol rad rôzne motivovaných teórií a verzií, ktoré zmienenú udalosť 

vysvetľovali po svojom a nezriedka s nepotvrdenými faktami. V šesťdesiatich rokoch sa 

dokonca objavili pokusy (najmä zo strany niektorých bývalých príslušníkov 2. čs. pdb) dokázať, 

ţe zástava bola zničená. [ Samotný fakt straty vojenskej zástavy nebolo moţné popierať uţ preto, lebo 

chýbala medzi historickými zástavami pri prehliadkach čs. armády. Strata bola vysvetľovaná rôznym spôsobom 

v tlači, rozhlase a televízii v niekoľkých verziách:  

a) Zástava bola zakopaná jedným z vojakov na neznámom mieste v horách. Dotyčný vojak neskôr padol 

a vzal si zo sebou aj tajomstvo o jej úkryte. 

b) Zástava bola schovaná v chate, v nej sa skupina parašutistov bránila nemeckému prepadu. Chata bola 

Nemcami zapálená a s ňou zhorela aj zástava. 

c) „Skupina sa dostala so zástavou cez Mýto pod Ďumbierom, Fabovu hoľu do Muránskej doliny a 6. 

decembra bola u chaty Parajka, severne od Revúcej prepadnutá nepriateľom a zničená. Tu stopy po 

zástave brigády končia. Jeden z príslušníkov ju mal údajne omotanú okolo tela a tak je pravdepodobné, 

ţe bol i s ňou pochovaný.“ SVOBODA, Z.: Vojenské historické prapory, Prapor 2. čs, samostatné 

paradesantní brigády v SSSR. Lidová armáda, 1970, č. 25, s. 48.  
Tvrdenie o spálení zástavy v chate Parajka sa od roku 1967 objavovalo ako súčasť systematickej snahy, 

za nimi stál bývalý osvetový dôstojník brigády, plk. Pavol Gajdoš. Podal o tom aj písomné svedectvo, 

ktoré je uloţené v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Vzhľadom k tomu, ţe bol členom komisie, ktorá 

v roku 1945 skúmala okolnosti straty zástavy a jeho podpis je na protokoloch, nemoţno tento dokument 

hodnotiť inak, len ako pokus dokázať ex post jeho zničenie a úmyselne oklamať bádateľov pri 

objasňovaní zmienených okolností. V duchu jeho argumentácie tieţ tvrdil genmjr. Juraj Pivoluska 

(*1909 Gbely – +2005 Trenčín) vo svojich pamätiach, odvolávajúc sa na svedectvo účastníkov, „ţe 

zástava bola spálená na chate Parajka.“ Viď PIVOLUSKA, J.: Parabrigáda (Spomienky na 2. 

československú samostatnú paradesantnú brigádu), NV Praha, Obzor Bratislava 1970, s. 204-207] 

Tieto snaţenia moţno ľudsky pochopiť, ak zváţime, ţe pre exponovaných jednotlivcov bola 

strata zástavy osobnou tragédiou, alebo aspoň tieňom ich vojenskej kariéry. Mnohí dôstojníci 

sa stali v päťdesiatych rokoch obeťami čistiek a ich kádrových opatrení, ktoré ich vojensky aj 

spoločensky degradovali, hmotne a sociálne poškodzovali. Niektorí z nich videli ich príčinu 

práve v strate vojenskej zástavy, domnievajúc sa, ţe ide o sankcie z toho plynúce. V skutočnosti 

spočívali dôvody diskriminácie jednotlivcov v úplne iných hľadiskách, ktoré po roku 1948 

prijali kádrové orgány armády pre hodnotenie spôsobilosti a potrieb dôstojníckeho zboru. 

Strata vojenskej zástavy 2. čs. pdb nemala v týchto rokoch vplyv na postih jej bývalých 

príslušníkov. Povaţujem za dôleţité upozorniť na tieto okolnosti predovšetkým preto, ţe 

čiastočne vysvetľujú systematické pokusy o skreslenie skutočných okolností straty vojenskej 

zástavy a v istom zmysle odôvodňujú túto správu, ktorá chce podať vysvetlenie nestranne 

a zbavená akýchkoľvek ohľadov, politicky, stavovsky i egoisticky motivovaných. 

 

   Bolo tradičným zvykom v jednotkách československej armády, bojujúcich v prvom i druhom 

zahraničnom odboji, ţe spravidla pred odoslaním na front dostávali vojenskú zástavu. 

Symbolizovala zmysel a ciele ich boja za československú štátnu myšlienku. Rovnako tak tomu 

bolo aj v prípade 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Iniciatíva k odovzdaniu 

zástavy vychádzala v prvých mesiacoch roku 1944 z troch strán. Pôvodne sa ako darca zástavy 

ponúkalo České americké národné zdruţenie. Pre nedostatok času sa však muselo svojej 

iniciatívy vzdať [Vo februári 1944 sa prostredníctvom čs. veľvyslanca v USA Vladimíra Hurbana (*1887 - 

+1949) pýtalo „Československé americké národné zdruţenie,“ či by mohlo venovať zástavu 2. čs. brigáde. Čs. 

vojenská misia v Moskve návrh privítala. Ţiadala však, aby zástava mala predpísanú formu, bola dodaná včas 

a aby jej venovanie bolo urobené „...v mene Čechov, Slovákov a Podkarpatských Ukrajincov, ţijúcich v USA.“ 

VHA, 22-4-21/68. Po výmene korešpondencie odpovedal 7.3.1944 vyslanec Hurban, ţe z technických príčin nie 

je moţné zástavu včas vyhotoviť a odoslať. Tamtieţ, s. 67]. Ďalší impulz vyšiel zo strany dôstojníkov 

štábu samotnej paradesantnej brigády v Jefremove. Spracovali ideový návrh zástavy a odoslali 

ho Čs. vojenskej misii v Moskve, kde však bol zamietnutý [ Návrh predpokladal svetlomodrú farbu 

zástavy. Na jej lícnej strane v strede poľa mal byť vyšitý padák, nesúci čs. štátny znak. Po jej obidvoch stranách 

vyšité heslo LVÍ SILOU – LETEM SOKOLÍM. V dolnej časti poľa opatrená nápisom „2. čs. samostatná brigáda.“ 

Rub zástavy mal byť vyplnený červenou päťcípou hviezdou v jej pravom hornom rohu a skupinou lietadiel, 

vylietajúcich od hviezdy cez stred poľa  do ľavého horného rohu zástavy. Gen. H. Píka v korešpondencii s gen. 
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Ingrom nepovaţoval predloţený návrh za vhodný, vzhľadom k tomu, ţe „...zobrazuje určenie brigády, ktoré má 

zostať utajené, nie je dodrţaná povinná výplň podľa predpisov a má ráz skôr plagátový ako umelecký.“ Jeho 

výhrady MNO v Londýne akceptovalo. Viď VHA, 22-4-21/66. ].  Nakoniec bolo dohodnuté medzi Čs. 

vojenskou misiou v Moskve a MNO v Londýne, ţe zástavu pre 2. čs. pdb nechá gen. Píka 

zhotoviť v Moskve podľa návrhu Čs. vojenskej misie a odovzdá ju pri slávnostnej príleţitosti 

brigáde v mene prezidenta republiky dr. Eduarda Beneša. [Zástavu pre 2. čs. pdb zhotovil „Artiel 

chudoţestvennych znamen“ v Moskve v nasledujúcom prevedení: zlato-ţltá plocha 120x110 cm, lemovaná na 

obidvoch stranách po celom obvode 95 mm širokou lemovkou z červeno-modro-bielych trojuholníkov. Na líci 

bola plastická výšivka čs. štátneho znaku a pod ním nápis  PRAVDA VÍTĚZÍ. Na rube, v strede poľa dve skríţené 

lipové ratolesti v tvare neúplného venca, ktorého stred bol opatrený názvom „2. čs. samostatná brigáda.“ Pod 

skríţenými ratolesťami letopočet 1944. V dolnej časti poľa vyšité heslo V JEDNOTE SILA v slovenskom jazyku. 

Tím bol jednak zvýraznený charakter jednotky, ktorá sa skladala 70 % zo Slovákov,  jednak jeden z princípov 

obnovovanej ČSR, ktorej pevnosť bude závisieť okrem iného od jednoty všetkých národností. Tamtieţ, s. 60. 

V roku 1971 bola pre výstavné účely urobená vo Vojenskom múzeu podľa pôvodného návrhu kópia zástavy pod 

inv. číslom XIV – 1568.] (Pozn. : „Slovenskú“ repliku odovzdal genmjr. v. v. Karol Schwarz dňa 30.6.2007 

predsedovi KVV SR plk. Antonovi Múdremu pri slávnostnom nástupe 

v kasárňach v Ţiline). Tak sa stalo na záver výcviku a pred jej 

presunom predfrontového pásma. Dňa 23. apríla 1944 

v Jefremove bola zástava slávnostne odovzdaná za 

prítomnosti čs. veľvyslanca Z. Fierlingera, poslancov K. 

Gottwalda, V. Kopeckého, člena štátnej rady dr. Vrbenského, 

zástupcu sovietskej armády gen. Ţukova, delegácie poľskej 

armády v ZSSR a ďalších. Svoje posolstvo a blahoţelanie 

zaslali: prezident Beneš,[Posolstvo dr. E. Beneša znelo: „Vojaci 2. 

československej samostatnej brigády! Vstup chrabrej Červenej armády spolu s jednotkami našej 1. čs. samostatnej 

brigády na pôdu najvýchodnejšej časti republiky je pre nás jedným z najvýznamnejších medzníkov tejto vojny. 

Znamená to definitívny obrat vojnových udalostí v náš prospech, začiatok oslobodenia nášho ľudu a domoviny 

z útlaku zločinného nacizmu a začiatok nášho víťazného pochodu republikou. Československá štátna vlajka bude 

zasa slobodne a hrdo viať všade na našom slobodnom území. V tejto chvíli dejín je Vám zverená zástava, 

vojenský symbol Vašej jednotky a symbol našej vládnej myšlienky a štátnej zvrchovanosti. Pod ňou pôjdete do 

boja za oslobodenie ďalších krajov republiky. Stráţte ju vţdy starostlivo a nedopustite, aby snáď niekedy 

a čímkoľvek bola poškvrnená. Nech Vás táto zástava vedie v tejto vojne po vzore našich prvých vojenských 

jednotiek z Francúzska, našich chrabrých letcov, našich Tobruckých vojakov  i Vašej sesterskej 1. brigády 

v Sovietskom zväze od víťazstva k víťazstvu. Za konečným víťazstvom vpred!“ Tamtieţ, s. 56] predseda vlády 

Msgr. Šrámek a minister národnej obrany div. gen. S. Ingr. K nastúpenej jednotke prehovoril 

poslanec K. Gottwald. [Biť sa aţ do úplného oslobodenia republiky. Prejav k vojakom 2. čs. paradesantnej 

brigády v ZSSR v Jefremove 23. apríla 1944. GOTTWALD, K.: Spisy XI. SNPL, Praha 1955, s. 312] Vlastný 

akt odovzdania zástavy vykonal brig. gen. H. Píka. Odovzdaním vojenskej zástavy bola fakticky 

zavŕšená prvá časť prípravy 2. čs. pdb k bojovému nasadeniu. Samotnou slávnosťou 

vyvrcholila akási previerka jej bojovej pohotovosti. Krátko na to bola 2. čs. pdb presunutá 

z posádky Jefremov do predfrontového pásma, kde v Proskurove pokračovala v intenzívnom 

poľnom výcviku. V tomto priestore ju zastihla správa o povstaní na Slovensku. Nebola však 

ihneď vysadená na povstalecké územie, ako sa všeobecne predpokladalo a očakávalo zo strany 

MNO v Londýne, ale podriadená veliteľovi 38. armády, ktorý ju najprv nasadil do bojov 

o prístupy k Dukelskému priesmyku. Aţ potom od 26. septembra 1944 sa začalo s jej leteckou 

prepravou na Slovensko. Po celé vyššie uvedené obdobie bola zástava stále v úschove na štábe 

brigády. Jej osud sa začal napĺňať v okamihu, keď padlo rozhodnutie, ţe vojenská zástava 

bude prepravená na Slovensko. O okolnostiach rozhodnutia nie je príliš veľa správ. Podal 

o nich svedectvo gen. V. Přikryl na ţiadosť autora. Z neho je zrejmé, ţe štáb 2. čs. pdb, 

menovite jej veliteľ, povaţoval spôsob uloţenia vojenskej zástavy brigády po dobu bojovej 

činnosti na Slovensku za tak závaţný, ţe si v tejto záleţitosti vyţiadal rozhodnutie veliteľa 1. čs. 

armádneho zboru v ZSSR. 

   Štáb brigády sa rozhodoval medzi dvoma moţnosťami: ponechať vojenskú zástavu 

u náhradného pluku 1. čs. armádneho zboru, alebo ju vziať so sebou do nemeckého tyla.    
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V prospech prvej moţnosti vyznievali rady veliteľa sovietskych poradcov mjr. V. A. Šekkera [Vo 

svojom vyjadrení „Situácia vzniknutá zo ţiadosti o ponechanie bojovej zástavy 2. čs. sam. parades. brigády 

v ZSSR pred odletom na Slovensko“ uviedol gen. V. Přikryl, ţe mjr. Šekker na jeho otázku, či sovietske jednotky 

nosia so sebou do tyla bojovú zástavu, „...odpovedal kategoricky, ţe nie, bojová zástava nejde s jednotkami do 

tyla nepriateľa, ale je odsunutá k náhradnému telesu.“] aj nariadenia vtedy platných vojenských 

predpisov [Ustanovenie o vojenskej zástave riešil v jednotkách 1. čs. arm. zboru v ZSSR vtedy platný predpis 

A-I-1, ktorý moţnosť jej straty vôbec nebral do úvahy. V článku č. 828 ukladal: „Za brannej pohotovosti štátu 

zostáva zástava pluku, vlajka alebo štandarda u náhradného telesa.“]. Konečné rozhodnutie urobil v celej 

záleţitosti mjr. Bohumír Lomský niekde Bohumil, vl. menom Lenc (*1914 - +1992), ktorý 

vyslanému zástupcovi veliteľa 2. čs. pdb pplk. Viliamovi Lichnerovi nariadil, aby vojenská 

zástava bola prepravená spoločne s brigádou do priestoru nového bojového pôsobenia na 

Slovensku. [Mjr. B. Lomský vychádzal vtedy zo skutočnosti, ţe niektoré ustanovenia čs. vojenských predpisov 

značne zastarali a nezodpovedali pomerom a prostrediu, v ktorých sa1. čs. arm. zbor nachádzal. Argumentoval 

tradíciou husitských vojsk a zvyklosťami sovietskej armády, v ktorej boli bojové zástavy aj v krajných situáciách 

rozvinuté v boji a vynesené za útoku do prvej línie. Zastával názor, ţe zástava musí ísť tam, kde sa presúvajú 

hlavné sily jednotky. Nemá ostať relikviou, ale má byť funkčne vyuţívaná. Povojnový vývoj názorov na tento 

problém mu dal za pravdu a uvedené zásady boli začlenené do ustanovení čs. vojenských poriadkov. Snáď tieţ 

preto, ţe on sám zastával významné funkcie vo velení armády. Je však nutné dodať, ţe v tomto prípade veliteľstvo 

2. čs. pdb nepostupovalo v duchu jeho argumentov a po celý čas bojovej činnosti na Slovensku tajilo prítomnosť 

vojenskej zástavy nielen pred verejnosťou, ale aj pred muţstvom a dôstojníkmi. Tým bol morálny význam jej 

prepravy na Slovensko fakticky znehodnotený.] Po prelete na Slovensko bola zástava uschovaná zvlášť 

k tomuto účelu zhotovenom drevenom puzdre a po celú dobu bojov v povstaní prepravovaná 

v zostave štábu na proviantnom aute pod stráţou. Po 28. októbri 1944, keď 2. čs. pdb prešla 

v priestore Motyčky – Donovaly k partizánskemu boju, bolo nutné o spôsobe uloţenia 

a ochrane zástavy znovu rozhodnúť. Hoci vládlo všeobecné odhodlanie k ďalšiemu odporu, 

budúcnosť bola predsa len neistá. Neskôr vývoj udalostí to potvrdil. Snáď sa môţe zdať 

vtedajšie rozhodnutie, ktoré odmietalo zakopanie vojenskej zástavy a trvalo na jej stálej 

ochrane na štábe brigády, správnym a sympatickým. Budúcnosť však mala čoskoro preukázať 

jeho malú predvídavosť. Ešte v priestore Donovaly rozhodol veliteľ brigády, ţe vojenská 

zástava ostane naďalej na štábe brigády. Bola zverená do ochrany rotného Bedzíra, 

príslušníka čaty poľného ţandárstva, ktorá podliehala veleniu spravodajského dôstojníka, škpt. 

Pavla Marcelyho. Rotný Bedzír schovával a prenášal zástavu vo svojom batohu. Mal 

stanovený zvláštny reţim. Z príkazu veliteľa nesmel byť stavaný do stráţnej sluţby, ani 

vysielaný do prieskumných a bojových akcií, aby vojenská zástava nebola vystavovaná 

zvýšenému ohrozeniu. Obidve časti jej rozoberateľnej ţrde slúţili niekoľko 

týţdňov veliteľovi brigády plk. V. Přikrylovi a jeho komisárovi kpt. M. M. 

Glíderovi ako opora pri presune v horách. Pri prepade veliteľstva nemeckým 

oddielom v osade Krpáčovo boli stratené. Aţ do 16. novembra 1944 sa rotný 

Bedzír nachádzal v zostave štábu brigády a starostlivo chránil cenný obsah 

svojho batohu. Z dokumentácie je jasné, ţe uvaţoval aj o krajných moţnostiach 

a z vlastnej iniciatívy si zaobstaral fľašku s benzínom, ktorú chcel pouţiť 

k spáleniu zástavy v prípade nutnosti. Vzhľadom k tomu, ţe jednotky 2. čs. pdb 

boli v priestore severne od Hornej Lehoty vystavené neustálym prepadom 

nemeckých protipartizánskych kománd a nebol tu dostatok moţností zaistiť 

zásobovanie, prijal veliteľ brigády 15. novembra 1944 vo svojom operačnom rozkaze č. 1 nové 

riešenie. Rozhodol sa presunúť celú brigádu postupne po skupinách do priestoru Liptovská 

Teplička – Vikartovce – Čertovica trig. 1429 s úmyslom, ţe tu bude vybudovaná nová základňa 

pre bojovú činnosť aţ do spojenia so sovietskou armádou. Dňa 16. novembra 1944 vyslal do 

tohto priestoru prieskumnú skupinu škpt. Marcelyho, aby preverila bezpečnosť trasy presunu, 

zásobovacie moţnosti a zistila správy o nepriateľovi. Pred odchodom ţiadal rtn. Bedzír 

veliteľa brigády o povolenie zúčastniť sa presunu so skupinou poľných ţandárov, kde mal 

svojich kamarátov. Plk. Přikryl jeho ţiadosť najprv odmietol, ale o niekoľko hodín neskôr, na 
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príhovor škpt. Marcelyho vyhovel s poznámkou, ţe „...osud zástavy je osudom rotného 

Bedzíra.“ [Archív vojenskej evidencie osôb v Trnave, ďalej len AVEO. Osobný spis gen. Přikryla. Výpoveď 

mjr. Marcelyho.] Aţ do 25. 11. 1944 dochádzali do štábu brigády v Krpáčove spojkami 

doručované hlásenia o pohybe prieskumného oddielu, ktorému sa šťastne podarilo prejsť 

údolie Hrona a doraziť do priestoru Fabova hoľa. Od tohto termínu však hlásenia prestali 

dochádzať. Štáb brigády bol niekoľkokrát nútený meniť miesto základne. Dňa 30.11.1944 

uskutočnili Nemci prepad Krpáčova a 2.12.1944 musel štáb znovu čeliť novému útoku, tentoraz 

u skupiny škpt. Fišeru (sev. Mýto pod Ďumbierom), kde sa v tiesni presunul. Útvary 2. čs. pdb 

aj jej štáb utrpeli ťaţké straty. V tejto situácii sa zdalo odsunutie vojenskej zástavy 

z ohrozeného priestoru šťastným riešením. 

   Štáb 2. čs. pdb usiloval o získanie správ z priestoru pohybu Marcelyho prieskumnej skupiny, 

pretoţe po jej trase sa mali presúvať zostávajúce časti brigády. Na predpokladanú os pochodu 

boli preto vyslané ďalšie prieskumné hliadky. Ich hlásenia boli 

znepokojujúce.  Podarilo sa získať neoverené správy, ţe skupina škpt. 

Marcelyho bola začiatkom decembra 1944 prepadnutá v priestore Revúca, 

rozprášená a zajatá. O osude vojenskej zástavy, ani jednotlivých muţov 

nebolo správ. V polovici februára 1945 vyšli jednotlivé časti 2. čs. pdb 

z nemeckého tyla v priestore Brezna nad Hronom a zlúčili sa 

s postupujúcimi sovietskymi a rumunskými vojskami. Ihneď boli odoslané 

do posádky v Keţmarku, kde sa z rozkazu veliteľstva 4. Ukrajinského frontu 

(UF) obnovovala 2. čs. samostatná brigáda ako pešia jednotka. [VHA, 

ZSSR-IV./34/1. Nariadenie 4. UF o organizácii jednotiek 1. čs. arm. zboru v ZSSR zo dňa 

19.1.1945.]  Veliteľstvo brigády pátralo teraz v priestore, ktorý bol uţ 

oslobodený, po osudoch oddielu poľných ţandárov a zástave 2. čs. pdb. Podarilo sa nájsť iba 

škpt. Marcelyho, ktorý leţal s ťaţkým zranením v nemocnici v Hnúšti. Potvrdil, ţe jeho skupina 

bola prepadnutá nemeckým oddielom a zajatá. On sám bol v boji ťaţko zranený. Pri odvádzaní 

do zajatia sa mu podarilo prehovoriť s rotným Bedzírom. Na jeho otázku:„Čo je zo zástavou?“ 

stačil Bedzír odpovedať, ţe „...ostala tam, hore,“ [AEVO. Osobný spis gen. Přikryla. Výpoveď mjr. 

Marcelyho.] načo boli stráţou od seba oddelení. Z tejto správy bolo usúdené, ţe sa rotnému 

Bedzírovi podarilo zástavu schovať alebo zakopať. V tomto zmysle vošla udalosť do povedomia 

príslušníkov 2. čs. pdb aj veliteľstva 1. čs. arm. zboru, kde bola oznámená a objavila sa aj 

v dokumentácii. [V tomto zmysle je tieţ strata vojenskej zástavy zachytená v bojovom denníku  2. čs. pdb: 

„Dňa 6.12.1944 o 08:30 prepadlo asi 120 Nemcov skupinu škpt. Marcelyho. Nemci mali so sebou 18 LK. Po ½ 

hodinovom boji, keď bol škpt.  Marcely ťaţko ranený a tieţ väčšina muţstva bola ranená, vzali Nemci celú 

skupinu 11 muţov do zajatia. Rotný Bedzír uţ na začiatku boja uschoval brigádnu zástavu do pece, ktorú zvalil 

(bola kachľová).  Nemci pri prehľadávaní brigádnu zástavu našli a vzali so sebou.“ VHA, ZSSR-VI/1/3a. Vojnový 

denník brigády, zošit č. 1, s. 13. Tento denník moţno povaţovať za autentický dokument. Nebol priebeţne vedení, 

ale dopisovaný aţ v Keţmarku podľa súhrnnej správy, ktorú o činnosti 2. čs. pdb. spracoval plk. Přikryl a odoslal 

ju MNO.]   Aţ do druhej polovice apríla 1945 panovala na veliteľstve 2. čs. brigády v Keţmarku, 

veliteľstvu 1. čs. arm. zboru aj na MNO v Košiciach všeobecná mienka o tom, ţe vojenská 

zástava 2. čs. pdb je zakopaná. Počnúc 19. aprílom 1945bola začatá široká pátracia akcia na 

jej nájdenie. Podnet pravdepodobne vyšiel nepriamo od prezidenta dr. E. Beneša. Pripravoval 

sa na návštevu čs. vojenských jednotiek v Poprade a chcel pri tejto príleţitosti dekorovať 

vojenskú zástavu 2. čs. pdb Čs. vojnovým kríţom za jej boje v Slovenskom národnom povstaní. 

Preto vydal 9. apríla 1945 minister národnej obrany gen. L. Svoboda rozkaz, aby zástava bola 

nájdená, vykopaná a uloţená na príslušné miesto [VHA, ZSSR-VI./5/2/2/-184.]  Veliteľstvo 1. čs. 

arm. zboru spresnilo termín na 20. apríla 1945, kedy mala byť vojenská zástava s čestnou 

stráţou predstavená veliteľovi zboru na jeho veliteľskom stanovisku [Tamtieţ, s. 196.]  Jasne 

stanovená úloha ţiadal podrobné preverenie všetkých okolností, ktoré by umoţnili presne určiť 

miesto, kde je zástava zakopaná. Vyšetrovaním bol poverený plk. gšt. Július Nosko (*1907 - 

+1986), ustanovený medzitým do funkcie zástupcu veliteľa 2. čs. brigády a bývalý osvetový 
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dôstojník 2. čs. pdb kpt. Pavol Gajdoš. Obaja navštívili 19. 4. 1945 znovu mjr. Marcelyho vo 

vojenskej nemocnici Vyšné Hágy. Potvrdil im uţ známe skutočnosti. Pretoţe 2. čs. brigáda 

nemala dostatok dopravných prostriedkov a bola viazaná na vyčisťovaciu akciu v priestore 

Kysak – Gelnica, nemohla vlastnými silami urobiť podrobnú prehliadku vrchu Kohút 

u Revúcej. Veliteľstvo 1. čs. arm. zboru preto uvoľnilo na tento účel niektoré ţenijné jednotky, 

ktoré v dňoch 20. – 24. 4. 1945 uskutočnili podrobnú prehliadku zvyškov vypálenej chaty 

Parajka a jej blízkeho okolia. Výsledok bol negatívny. Na základe tohto zistenia vykonal plk. 

gšt. J. Nosko pátranie medzi civilným obyvateľstvom v priľahlých obciach. Zistil skutočnosti, 

ktoré jeho komisiu nútili k záveru, ţe zástava 2. čs. pdb padla do rúk nemeckých vojsk. [AVEO, 

Osobný spis gen. Přikryla. Hlásenie plk. Noska veliteľovi 2. čs. brigády v Keţmarku zo dňa 26. apríla 1945.]  
V tomto zmysle bol výsledok vyšetrovania nahlásený 28.4.1945 veliteľstvom 1. čs. arm. zboru 

na MNO v Košiciach [VHA, ZSSR-VI./5/2/2184. Hlásenie MNO cestou veliteľstva 1. čs. arm. zboru.].  Na 

jeho základe nariadil gen. L. Svoboda 3. mája 1945 „...gen. Přikryla odovzdať poľnému súdu 

a zbaviť velenia 2. paradesantnej brigády.“ [Tamtieţ, poznámka gen. L. Svobodu na 3. str. hlásenia gen. 

Přikryla.]  Jeho príkaz bol vykonaný koncom mája 1945 a ďalšie objasňovanie udalostí uţ malo 

podobu súdneho vyšetrovania. 

   Na základe trestného oznámenia, urobeného gen. B. Bočkom, začal 25.5.1945 poľný 

prokurátor 2. pešej divízie vyšetrovanie gen. Přikryla pre podozrenie zo zanedbania 

sluţobných predpisov (§ 286 d. a 287:l. tr. z.), pretoţe „...ako veliteľ 2. čs. sam. pd. brigády 

v novembri 1944 nepostaral sa o bezpečné uschovanie práporu 2. čs. sam. pd. brigády, čím sa 

stalo, ţe sa tento dostal za obranných bojov do rúk nemeckých vojsk...“ [AEVO, Osobný spis gen. 

Přikryla. Trestné oznámenie a rozhodnutie poľného prokurátora.]   
Vyšetrovanie okolností straty zástavy sa natiahlo aţ do 24. 7. 1945. Nešlo v ňom uţ ani tak 

o objasnenie jej osudu, ako skôr o posúdenie miery zavinenia gen. V. Přikryla na jej strate, 

ktorá bola chápaná uţ ako dostatočne preukázaná skutočnosť. Pri tejto príleţitosti však boli 

znovu podrobne objasnené všetky okolnosti, ktoré k tejto udalosti viedli. Výsluchom svedkov 

boli v podstate potvrdené závery, ku ktorým došla komisia plk. J. Noska uţ 25.4.1945, ţe sa 

teda vojenskej zástavy 2. čs. pdb zmocnil nemecký trestný oddiel (krycí názov SMIDT), ktorý 

5.12.1944 prepadol prieskumnú skupinu škpt. Marcelyho, odpočívajúcu v ranných hodinách 

v chate Parajka pod vrchom Kohút v oblasti Revúcej. Asi po polhodinovom boji, v ktorom bol 

škpt. Marcely ťaţko zranený, bola skupina zajatá a odvedená do obce Revúčka. Desať zajatých 

parašutistov bolo stráţených vo dvore horára Putnoka, odkiaľ boli odvezení nevedno kam. 

Rovnako tak bol odvezený ranený škpt. Marcely na vlastnú ţiadosť do nemocnice, keď predtým 

odovzdal všetky svoje peniaze veliteľovi nemeckej jednotky ako odmenu za túto sluţbu. 

Nemecká jednotka bola ubytovaná rôzne po domoch. U Márie Hicerovej bývali štyria nemeckí 

vojaci, ktorí 5. decembra 1944 po návrate z hôr, so sebou priniesli tri batohy a pred jej očami 

vyberali ich obsah a delili sa o korisť. Z jedného vybrali zástavu ţltej farby, na ktorej M. 

Hicerová stačila prečítať nápis „čs. brigáda.“ Nemecký vojak ju hneď zbalil a odniesol 

veliteľovi oddielu, ktorý býval v horárni u Putnokovcov. Gizela Putnoková túto zástavu videla 

na stole v izbe u nemeckého veliteľa ešte 7.12.1944, keď jeho oddiel opúšťal dedinu. Mala ju 

v rukách a pomerne presne ju opísala [Tamtieţ. Výpoveď M. Hicerovej a G. Putnokovej zo dňa 24. 

decembra 1945.].   
   Svedectvo týchto dvoch ţien je rozhodujúce pre záver, ţe zástava padla do rúk Nemcom. 

Vyvracia všetky dohady o tom, ţe bola zakopaná, spálená či zavalená v kachľovej peci. Rotný 

Bedzír, ktorí sa podľa svedectva mjr. Marcelyho zúčastnil boja v chate Parajka, nechal svoj 

tlumok so zástavou tam. Nemeckými vojakmi bol nájdený a pri delení koristi v dome M. 

Hicerovej v ňom bola objavená zástava brigády. Gizela Putnoková bola posledná, kto zástavu 

videl. Od tej doby, teda od 7. decembra 1944 nie sú o nej ţiadne správy. 

   Pre úplnosť je potrebné dodať, ţe vyšetrovanie straty vojenskej zástavy, resp. viny gen. V. 

Přikryla, bolo ukončené 24. júla 1945. Poľný prokurátor 1. čs. arm. zboru nenašiel naplnenie 

skutkovej podstaty trestného činu a vrátil vybavenie prípadu gen. V. Přikryla k disciplinárnemu 
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potrestaniu náčelníkovi hl. štábu. Ten konštatoval premlčanie disciplinárneho priestupku 

a nechal spis zaloţiť ad acta [Tamtieţ.  MNO, IV. odbor 1945/39-2/5-5.]. 

Tragický osud vojenskej zástavy 2. čs. pdb sa nestal osudom celej paradesantnej brigády. Jej 

príslušníci, organizovaní v práporoch, samostatných skupinách, roztrúsení v partizánskych 

oddieloch aj samostatne bojovali ďalej po potlačení povstania v horách. Nevzdali sa. Dĺţka ich 

činnosti v nemeckom tyle nemá obdoby v dejinách výsadkových jednotiek za druhej svetovej 

vojny. Poskytli tak dôkaz vysokého morálneho ducha, statočnosti a húţevnatosti 

československého vojaka. 

   V tomto celkovom kontexte je nutné posudzovať bojovú činnosť 2. československej 

samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR a jej prínos k oslobodeniu Československa od 

nemeckej okupácie. V rovnakom závere tak vyznelo aj v roku 1945 stanovisko MNO k osudu 

bojovej zástavy. Jej strata „...nebola zavinená konaním alebo nedbanlivosťou, ktorá by niesla 

na sebe pečať porušenia mravných zásad... Nie je teda nečestným konaním alebo priestupkom 

mravných povinností, ktorým by vojsko bolo zníţené v očiach verejnosti, aj keby sa verejnosť 

mohla dozvedieť o strate zástavy. Bola stratená v boji, a to v čestnom boji proti presile 

nepriateľov [Tamtieţ. Stanovisko I./2. oddelenia k č. j. 2130/dôv. IV/2. oddiel 45.].  Aj keď bol prípad 

stratenia vojenskej zástavy právne uzavretý, boli ešte po vojne uskutočnené kroky k jej 

nájdeniu. Podnet k nim dala výpoveď dvoch zajatých príslušníkov štábu bývalého nemeckého 

veliteľa na Slovensku, gen. Höffleho. Tí pri vypočúvaní prehlásili, ţe náčelníkovi štábu tohto 

veliteľstva bola doručená nejakým Hauptsturmführerem SS a jeho sprievodcom (obaja od 

pluku SS – SCHILL) ukoristená zástava. Podľa nápisu išlo o zástavu 2. československej 

výsadkovej brigády a zmocnil sa jej jeden z nemeckých poddôstojníkov, ktorý ju našiel v batohu 

v horách na strednom Slovensku. Zástava bola odnesená k nemeckému veliteľovi. Čo sa s ňou 

stalo ďalej, nevedeli, ale vyslovili predpoklad, ţe bola asi odoslaná do Hlavného úradu 

ríšskeho vedúceho SS v Berlíne. [Bratislava am 10. VII. 1946. „Nach besten Wissen um Gewissen geben 

die Unterfertigten bekannt, dass dem Chef des Stabes beim ehemaligen Deutschen Befehlshaber in der Slowakei, 

Erhelgasse 5, durch einnen SS – Hauptsturmführer und seinen Begleitmann (vermutlich vom SS – Rgt. Schill) 

eine erbeutet Fahne überbracht wurde. Nach dem Inschrift war es die Fahne der 2. tschechoslowakischen 

Luftlandebrigade und war von einen deutschen Unteroffizier in einen Rucksack in die Bergen der Mittelslowakei 

gefunden worden. Die Fahne wurde hierauf zum Deutschen Befehlshaber selbst, in die Dusilgasse 7, gebracht. Es 

ist uns unbekannt , was mit dieser Fahne dann geschehen ist, es ist aber anzunehmen, dass si eden SS-

Reichsführuhgshauptamt in Berlin übersandt wurde.“  Archív Múzea SNP, VI/D/S. Dva nečitateľné podpisy 

vypočúvaných, z nich druhý moţno čítať ako Eduard (krycie meno).]  MNO pátralo prostredníctvom 

sovietskej vojenskej misie v Nemecku a jej veliteľa gen. Moloďkova. Plk. Kokrda, styčný 

dôstojník spravodajského oddelenia hl. štábu mal rokovanie so zástupcom USA a Veľkej 

Británie, ktorých prostredníctvom sa malo pátrať v Nemecku. Toto snaţenie však ţiadne 

výsledky neprinieslo a po roku 1948, s nástupom tzv. studenej vojny, boli prerušené aj tieto 

kontakty. Po vojne sa vrátil zo zajateckého tábora aj posledný zástavník 2. čs. pdb rotný Ivan 

Bedzír. [Ivan Bedzír, nar. 19.1.1915 v Čambalove, okr. Tačevo na Podkarpatskej Rusi. Po zajatí bol väznený 

v zajateckých táboroch v Ozde v Maďarsku a v Marcheggu. Po vojne sa aktivoval a stal sa príslušníkom stráţneho 

oddielu OBZ v Prahe, ktorý stráţil dodávky UNPRRA do ČSR. Chcel sa prihlásiť k tvoriacim sa výsadkovým 

jednotkám, ale gen. Přikryl jeho ţiadosť zamietol s poznámkou: „Ten nikdy!“ Pre násilné činy v opilosti bol 

súdený vojenským súdom a prepustený z armády. Býval v Chebe, na ul. Krále Jiřího 18 a pracoval ako dozorca 

väzňov u krajského súdu. Neskôr sa presťahoval do Ašu, Čelakovského 2362/12. Tu pracoval ako vykladač uhlia 

u N. P. OHARA. Prepadol alkoholizmu s tu tieţ zomrel 14. 9. 1967. AČA Olomouc. Vojenský súd Praha, Vtr 

753/46. Ďalej AVEO Trnava, Kmeňový list rt. Ivana Bedzíra.]  Nikdy v tejto záleţitosti nebol 

vyšetrovaný. Je krutou iróniou osudu, ţe v jeho prípade sa naplnili takmer prorocké slová 

veliteľa paradesantnej brigády gen. V. Přikryla o tom, ţe osud zástavy bude jeho vlastným 

osudom. Ivan Bedzír ukončil svoj ţivot v päťdesiatych rokoch samovraţdou. 
 

HISTORIE A VOJENSTVÍ 2/1994 – voľný preklad pre SPRAVODAJCU č. 5/2011 

Korektúra: Vladimír Gajdoš – KVVV Praha,  

ilustračné foto: http://www.klubvtn.info, sk.wikipedia.org 

http://www.klubvtn.info/
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Spomienky Andreja Trojanoviča 
  

Andrej Trojanovič, pre kamarátov Andy, prešovský parašutista, pre pamätníkov 

leteckých dní z rokov 1959 aţ 1964 v Kamenici nad Cirochou, v Poprade, 

v Spišskej Novej Vsi, v Raţňanoch, v Košiciach a v Prešove ako parašutista 

cvičiaci na kruhoch spustených pod vrchlíkom padáka, reprezentant Prešova 

a Východoslovenského kraja v parašutizme v rokoch 1957 aţ 1961. Na svojom 

konte má 410 zoskokov, z toho 395 voľným pádom s ručným otváraním. 

Narodil sa 27.4.1936 v Solivare pri Prešove, vojenskú sluţbu absolvoval  v rokoch 1955 aţ 

1957 v Litoměřiciach v ţenijnej brigáde. 

  

Moje  spomienky 
 

V roku 1951, po ukončení povinnej školskej dochádzky, som 

odišiel do štátnych pracovných záloh do Moravských 

elektrotechnických závodov Mohelnice. Tu ma zo záujmových 

krúţkov najviac zaujal parašutistický. Páčilo sa mi, ţe starší 

chlapci, ktorí tento krúţok navštevovali, nosili zelené uniformy 

anglického vzoru a červené barety. To na mňa tak zapôsobilo, ţe 

som tento krúţok navštevoval skoro 2 roky. 

V Mohelniciach bola vybudovaná nová paradráha, na ktorej som 

vypotil nejednu kvapku potu. Boli sme organizovaní v organizácii 

Doslet, neskôr, v roku 1953, v novozaloţenej organizácii Zväzarm, 

ktorej som sa stal členom 17.2.1953. 

Po ukončení výcviku, keď sme uţ mali vykonať prvé zoskoky 

v Olomouci, vrátil som sa do Prešova a tu som znovu navštevoval 

parašutistický  výcvik. 

Paradráha bola vybudovaná v záhrade bývalého KV Zväzarmu. Bola tu vybudovaná 

prekáţková dráha, maketa lietadla, aj veţa K 5, na ktorej sa nacvičoval zoskok. Viedli nás 

inštruktori Jano Valachovič a Ján Kirner, ktorí slúţili ako záklaďáci u výsadkového vojska 

v Prešove. Výcviku sa vtedy zúčastnilo popri mne veľa Prešovčanov: Julo Tomko, Fero Kukula, 

Boţa,  Hricko, Dušan Pribula, Ţonca, Čiţik a ďalší, ktorých mená si uţ po toľkých rokoch 

nepamätám. 

V priebehu tohto výcviku prišiel nový inštruktor, Vlado Dekan, ktorý neskôr zahynul pri 

leteckej havárii. Pochádzal od Piešťan a na jeho pohrebe 

sme sa všetci parašutisti zúčastnili v parašutistických 

kombinézach (modré), cestu sme absolvovali nákladným 

vozidlom s celtou. Bola to zvláštna cesta. Treba spomenúť, 

ţe za éry inštruktora Dekana boli vydané prvé 

parašutistické preukazy, dňa 24.8.1954. Môj preukaz má 

číslo 190085, pod hlavičkou Dobrovoľný zväz ľudového 

letectva (DOSLET).  Do tohto preukazu sa neskôr zapisovali 

vykonané zoskoky. Pod vedením inštruktora Vlada Dekana 

sa uskutočnili prvé zoskoky po roku 1949-50 v Prešove a to 

dňa 20.8.1954. Boli to cvičné zoskoky z balóna na balónisku 

v Soľnej Bani. Všetci, čo absolvovali výcvik, sa pripravovali 

na zoskoky. Z balóna sme urobili pod vedením Vlada 

Dekana po dva zoskoky. Medzitým prišiel ako inštruktor 

reprezentant v parašutizme Štefan Pisko a pri ňom sme 

urobili tretí zoskok z balóna.  
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Jedna moja nezabudnuteľná spomienka je na pilota, otca Andreja Pramyka, ktorý si chcel 

vyskúšať zoskok z balóna, ale pod podmienkou, ţe z koša pôjde ako prvý. Tú prosbu sme 

samozrejme splnili a otec Pramyk, vynikajúci pilot – mechanik, ktorý si sám hovoril „niet 

mechanika nad Pramyka,“ vyskočil ako prvý. Skákalo sa vtedy na padákoch sovietskej výroby 

PD-47, ktoré boli síce bezpečné, avšak ťaţko ovládateľné. Otec Pramyk po otvorení otočil 

padák po vetre (fúkalo vtedy asi 4-5 m/s) a tak si to šinul aţ do pristátia- na špičky dolných 

končatín. Samozrejme, natrhol si svaly a 3 týţdne chodil v papučiach. Na balónisko sme sa 

vozili nákladným vozidlom ERENA. Aby nám cesta skôr ubehla, zloţil Ďula Tomko našu 

hymnu, ktorú sme si spievali. Aspoň jedna sloha z tejto hymny: 
 

V leše na Stavencu vysadkare stoja, šicke hrdinove zoskoku še boja. 

Su to parašutisti, jak ten žimny gris husty, co ich doma kladu do kvašnej kapusty. 

Boža ked vyskočil, ta rozcahnul nohy, Pisko ho pochvalel, že ma ženske vlohy. 

A ked na žem dopadnul, kopku šena rozcahnul, Machek až od šmychu do mlačuvky spadnul. 

 

V „hymne“ spomínaný Machek, blonďák kučeravý, bol inštruktor 

pre balenie padákov ešte pred Vladom Dekanom. 

Po odchode pána Dekana prišiel ako inštruktor pre Prešovský 

kraj Štefan Pisko. Inštruktor Štefan Pisko bol vynikajúci človek a 

celou dušou parašutistom, ktorý svoje vedomosti odovzdával 

nám, ktorí sme zostali v základnom výcviku voľných pádov: Julo  

Tomko,  František Kukula, Boţa, Pavol Pribula a Andrej 

Trojanovič. Neskôr, keď sa parašutizmus rozvíjal, pridali sa aj 

ďalší, hlavne športovci, ktorí prichádzali z armády: Laco Platko 

,Palo Gdovin, Miťo Olenočin a ďalší. 

Štefan Pisko bol ubytovaný v miestnosti KV Zväzarmu na 

Svojdomove a ako prvý mal  „diaľkové ovládanie“ na rádio: na 

prívodnú šnúru rádia uviazal padákovú šnúru a potom vypol 

rádio “ na diaľku“- potiahnutím padákovej šnúry . 

Naďalej sme sa zúčastňovali tak teórie zoskoku, ako aj nácviku balenia padákov a tak  sme 

mohli 21. novembra 1954  zoskočiť z lietadla Fairchild z výšky 600 m na letisku Poprad. 

Skákali tam aj parašutisti zo Spišskej Novej Vsi a z Popradu. Spomínam si, ţe cesta do 

Popradu v novembri bola náročná, najmä na oblečenie, lebo v tom čase uţ boli mrazy a naše 

nohy tak zmrzli na nákladnom aute, ţe sme mali čo robiť, aby sme si ich zohriali a mohli urobiť 

zoskok. Ten zoskok bol aj posledný v tom roku. Ďalšie zoskoky sme urobili aţ 22.4.1955, ale  to 

sme uţ skákali z lietadla K-63 Sokol, na letisku Raţňany. 

   Na jednu udalosť spomínam so zmiešanými pocitmi. Bola to cesta na letecký deň v Prahe – 

Ruzyni. Krajský výbor Zväzarmu organizoval návštevu leteckého dňa pre prihlásených, avšak 

cestu do Prahy bolo treba uskutočniť nákladným autom, pod plachtou. Prihlásilo sa nás asi 20, 

vrátane pilotov a stráţnika letiska Raţňany Štefana Niţníka. V deň odchodu, v poludňajších 

hodinách, sme sa stretli na dvore KV Zväzarmu. Vodiči boli dvaja. Jedným z nich bol Štefan  

Dajča, druhého meno si nespomeniem. Nastúpili sme na auto a vyrazili na cestu do Prahy. Mal 

som so sebou malý kufor, v ktorom som mal jedlo. Cestou sme sa zastavili v potravinách v 

Chminianskej Novej Vsi, kde som si kúpil pomarančový likér, pre prípad, ţeby bola v noci 

zima. Fľašu som si dal do kufra a neskôr kufor pod hlavu, aby sa mi lepšie spalo. Zaspal som. 

Keď uţ bola zima, Štefan Niţník a pán Freud mi hlavu nadvihli, fľašu vybrali a samozrejme 

vypili do dna. Keď som sa prebudil od zimy, ţe si dám za glg, nemal som uţ čo. To bolo 

smiechu v celom aute. V okolí Pardubíc sme zastavili, nanosil som sena do auta a tak sme 

pokračovali aţ na letisko. Bol to záţitok na nezabudnutie. Z leteckého dňa, vďaka dobrým 

vodičom, sme sa dostali domov šťastne a dlho sme spomínali na túto cestu. 
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V roku 1955 som urobil 43 zoskokov na padáku PD-47, z lietadiel K 63 Sokol a C-3 Siebel. To 

sme uţ skákali 30 sek. výdrţe  pri voľnom páde. Pre bezpečné otváranie padáka sa pouţíval 

prístroj PAS-1 a KAP-3 . Treba spomenúť, ţe na našom letisku boli len dva tieto prístroje 

a preto sa skákalo bez nich, zo solidarity k ostatným parašutistom, hlavne pri zoskokoch 

z viacmiestnych lietadiel. 

   V októbri 1955 ma povolali do základnej vojenskej sluţby, do posádky Litoměřice. Po istom 

čase som sa dostal na letisko Most, kde ako inštruktori parašutizmu pôsobili reprezentanti 

ČSR: Karol Ryba, Ruţena Rybová, František Suchý, ktorí ma medzi seba prijali ako svojho. Na 

letisku v Moste som uskutočnil  9 zoskokov. 

Po návrate do civilu som uţ 28.10.1957 zoskočil z C-3 v Prešove a zapojil som sa do ďalšieho 

výcviku parašutistov. Tu sa uţ parašutizmus rozbehol na 

plné obrátky a skákalo mnoho parašutistov. Spomínam na 

tieto mená: Michal Olenočin, Ladislav Platko, Pavol 

Gdovin, Anton Zdeněk, Dieter Mally, Jan Heral, Metodej 

Mlčák , p. Alinčiová, Dušan Pribula, Mária Bodnárová, 

Karel  Plzák, Štefan Janáček, Jaroslav Huňáček, František 

Vacek,  František Hrejsemnou a ďalší. 

V roku 1956 sa stala smutná udalosť, ktorú nečakal nikto. 

Dňa 9. októbra 1956 zomrel Štefan Pisko, na následky 

zranenia nevydareného zoskoku, keď ako reprezentant ČSR 

skákal v príprave na Majstrovstvá sveta v zoskoku padákom 

na letisku v Chrudimi. Bola to veľká rana pre slovenský 

i československý parašutizmus. Štefan Pisko bol vôbec prvým 

absolútnym majstrom ČSR na súťaţi v Ostrave v roku 1953 

a tým ako prvý splnil podmienku na udelenie titulu Majster 

športu v parašutizme. Patril medzi prvých slovenských parašutistov ako boli Juraj Kriváň a 

Leopold Ozábal. Štefan Pisko je pochovaný vo svojom rodisku v Helcmanovciach. 

V júli 1958 sme sa pripravovali na zahájenie IV. Majstrovstiev sveta v parašutizme 

v Bratislave, kde sme mali skákať z lietadla C-3, výdrţe 40 sekúnd voľným pádom, 

s dymovnicami, na medzinárodnom leteckom dni pred zahájením súťaţe. Dňa 1.8.1958 sme uţ 

skákali tréningovo v Bratislave. Majstrovstvá začali 3.8.1958. Do Bratislavy sme leteli 

prešovským lietadlom C-3, pilotoval ho Imrich  Majoroš starší. Dňa 4. augusta 1958 sme sa uţ 

vracali späť do Prešova. 

Vrátim sa ešte do r. 1955, kedy som splnil podmienky III. výkonnostnej triedy, dňa 15.9.1955 

a pridelili mi odznak parašutistu s číslom 551, podpísaný Štefanom Piskom. Dňa 22.5.1959 

som splnil podmienky II. výkonnostnej triedy a dňa 18.11.1959 aj I. výkonnostnej triedy. 

V dňoch 2.-9. augusta 1959 sa uskutočnili II. Majstrovstvá Slovenska v zoskoku padákom 

v Poprade. Prešovský aeroklub 

reprezentovali: Laco Gdovin, Laco Platko, 

Michal Olenočin a Andrej Trojanovič. 

Hlavným rozhodcom bol Jaroslav Hyben, 

jeho pomocníčka bola Prešovčanka Vierka 

Petríková, ktorá patrí medzi prvé prešovské  

parašutistky, spolu s  Alenou Golfridovou – 

Platkovou. 

Počas Majstrovstiev Slovenska sa išlo aj 

výlet na Štrbské pleso. Prestávky počas 

majstrovstiev sa vyuţívali aj na besedy 

s Jurajom Kriváňom, o jeho cestách 

i zoskokoch v Číne. 
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Druţstvo Prešova obsadilo na II. Majstrovstvách Slovenska v Poprade 5. miesto  v celkovom 

poradí z 9 druţstiev. Najhoršie dopadlo druţstvo zo Ţiliny. 

Súťaţe usporadúval Slovenský aeroklub, tak oblastné ako aj súťaţe krajov. Zúčastnil som sa 

osobne deviatich súťaţí. Boli to: medzikrajová súťaţ Košice-Ţilina-Prešov, oblastná súťaţ 

v Poprade, súťaţ Východoslovenského  kraja v Raţňanoch v dňoch 7.-9.8.1960, 7.-9.7.1961, 

medzikrajová súťaţ Bratislava- SSKA-VSKA, Memoriál Zaslúţilého majstra športu Juraja 

Kriváňa v Očovej (druţstvo v zloţení Laco Platko, Miťo Olenočin, Andy Trojanovič obsadilo 3. 

miesto), ďalej Memoriál Majstra športu Štefana Piska, I. a II. ročník. 

Zúčastnil som sa aj 7-denného sústredenia športových parašutistov v Ţiline v dňoch 24.4.-

30.4.1960. Toto sústredenie viedol Jaroslav Hyben, pracovník ÚV Zväzarmu. Za Prešov sa ho 

zúčastnili aj Laco  Platko a Michal Olenočin. 

V roku 1961, v dňoch 7.-9.2. som sa  spolu s Pavlom Gdovinom zúčastnil kurzu športových 

komisárov vo Vrchlabí. 

Pri týchto mojich spomienkach nemôţem nespomenúť priateľstvá 

s vynikajúcimi ľuďmi pôsobiacimi v parašutizme, ako boli, 

a poniektorí ešte sú: Vlado Hlôţka, Emil Tencer, Vasiľ Kučeravý, 

Štefan Pisko, Juraj Kriváň, Ivan Nemček, Ľudo Jerguš, Jardo Hyben, 

Vinco Draganovský, Janko Kirner, Jano Valachovič, Janko Major, 

Dušan Domský, Vlado Zámečník, Tono Kister, Artur Grác, Gabo Kiš. 

Z parašutistiek chcem spomenúť Alenu Platkovú, Vieru Petríkovú, 

Evu Pribišovú, Máriu Stančíkovú, Máriu Bodnárovú,  Iľu 

Olenočinovú. 

Nesmiem zabudnúť ani na ďalších priateľov: Eča Podradského, Jána 

Schlossera, Andreja Schlossera, Michala Pisarského, Milana 

Gdovina, Laca Gdovina. 

 Medzi parašutistov sa zaradil aj Bela Niţník, ktorý ako jediný 

opustil vetroň po zlomení krídla a otvorením padáka bezpečne pristál. 

 Spomínam na priateľov z detstva 

Dušana Pribulu, Jana Vančíka 

a ďalších, na ktorých mená si 

momentálne nespomeniem, nech 

mi to prepáčia. 

Za mojej parašutistickej kariéry 

som urobil 410 zoskokov, z 9 

typov lietadiel, na siedmich 

typoch padákov. Z uvedených 

počtov zoskokov som 359 urobil 

ručným otváraním a 51 zoskokov 

pomocou výťaţného lana. 

16.5.1961 mi udelili športovú 

licenciu s číslom 224. Na záver 

chcem spomenúť aj pilotov - vysadzovačov. Boli to: Andrej Pramyk, Imrich Majoroš, 

Kräkenbiel, Macej, Gejza Markovič, Ivan Hrebeňár, Konrady, František Hanovec, Ján 

Petruška. 
 

 Všetkým patrí moje veľké poďakovanie. 

                                                                                                  

 Andrej Trojanovič 

             Prešov 
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Spomienka na tých, ktorí nás opustili 

 
   V minulom roku nás navţdy opustili velitelia a priatelia „SPOLUBOJOVNÍCI“ – príslušníci 

22. výsadkovej brigády. Bol to plk. František Mansfeld, bývalý veliteľ 22. výsadkovej brigády, 

v tom čase ešte kapitán, plk. Jozef Poţár, veliteľ poddôstojníckej školy. Ďalej plk. Joţko Libič, 

v tom čase ešte mladý poručík a môj kamarát, spoluabsolvent poddôstojníckej školy čat. Edo 

Varga, príslušníci 1. výsadkovej roty v rokoch 1955 – 1957. 

  Spomínam si na nich, ako sme sa spolu zúčastnili jedného veliteľsko-štábneho cvičenia 

v rámci 22. výsadkovej brigády pred 54 rokmi, čo je viac ako polstoročie. 

  Bolo to jedného dňa v druhej polovici horúceho leta v roku 1957, keď mne a Edovi Vargovi 

na hodine streleckej prípravy prišiel pomocník dozorcu roty oznámiť, ţe sa máme ihneď hlásiť 

u veliteľa 1. výsadkovej roty npor. Tomáška. Ten nám oznámil, ţe si máme zobrať zbraň, ľahkú 

poľnú a ochrannú protichemickú masku a máme sa hlásiť v baliarni padákov v kasárňach pri 

delostreleckom lesíku.  Keď sme tam prišli, bola tam uţ veľká skupina dôstojníkov zo štábu 

brigády. Vyzdvihli sme si svoje padáky, zbalili sme si ich a pripravili sa na ustrojenie. Potom 

sme sa zhromaţdili v jedálni, kde sme obdrţali stravu na 2 dni (KD-čky) a bolo nám oznámené, 

ţe sa zúčastníme rozšíreného veliteľsko-štábneho cvičenia v rámci 22. výsadkovej brigády. 

Miesto cvičenia bude stará tehelňa pri Hodoníne na Morave a zoskoky padákom sa uskutočnia 

asi o 18
00

 hod 5 km od tehelne. Boli nám dané úlohy a to, ţe Edo Varga bude zabezpečovať 

ochranu veliteľa brigády a ja som mal zabezpečovať ako spojka spojenie veliteľa roty so 

štábom. 

   Po ustrojení do padákov sme boli odvezení autami na letisko Šebastová pri Prešove, kde uţ 

boli pripravené k odletu dve lietadlá Il-14, do ktorých sme hneď nastúpili dva výsadky po 22 

výsadkároch. Po štarte asi o 15:30 hod sa lietadlá sformovali tak, ţe leteli vedľa seba a nabrali 

kurz smerom k miestu akcie. Asi po 40 minútach letu sa začali objavovať tmavé mračná 

a lietadlá sa od seba vzdialili. Po krátkom čase letu nastala v lietadle tma. Potom sa zaţali 

svetlá, ktoré svietili takým zelenkavým svitom. Lietadlo klesalo a stúpalo. Pochopili sme, ţe 

letíme cez búrkovú oblasť, lebo sme spozorovali, ţe sa blýska kríţom – kráţom. Asi po 15 

minútach znovu zasvietilo slniečko a bolo po prelete búrkovou oblasťou. Lietadlo, ktoré letelo 

po našej pravej strane sme však nevideli, ale po krátkom čase sa k nám znovu pridalo. 

   Asi po hodine letu sme pocítili, ţe lietadlo spomalilo let a zaznel signál pripraviť sa 

k zoskoku. Postavili sme sa do zástupu a kaţdý si ešte prekontroloval upevnenie výťaţného 

lana. Po krátkom čase prerušovaným tónom klaksónom bol daný signál „VPRED“ a tak sme 

za pár sekúnd opustili lietadlo. Po pristátí sme sa zhromaţdili a kaţdá výsadka sa samostatne 

presunula na miesto určenia asi 5 km do starej tehelne pri Hodoníne na Morave.  

   Po obsadení priestoru pod vedením veliteľa 22. výsadkovej brigády plk. Mansfelda utajene 

prebiehalo cvičenie ostatných zúčastnených veliteľov a štábov. Celá akcia skončila ráno o 7
00

 

hod. Potom boli pristavené autá T-805 a boli sme prevezení do materských kasární v Prešove.  

 

   Toto cvičenie bolo pre všetkých zúčastnených veľmi pekným záţitkom počas vojenskej 

základnej sluţby u 22. výsadkovej brigády a preto si na tých, čo nás pred rokom opustili 

a odišli do výsadkového neba spomíname so smútkom na duši. 

 

Ján Jesenák 

bývalý príslušník 22. výsadkovej brigády 

Nové Zámky, október 2011 
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Akcie našich členov klubu 

Sedemnásteho septembra sa naši dvaja kolegovia J. Šťastný a I. Bartoš zúčastnili akcie 

Spoznaj ZO SZPB v regióne v obci Badín. Prítomných členov SZPB a priamych účastníkov 

SNP privítal za ZO SZPB Martin Hudoba. Na Obecnom úrade zástupkyňa starostu obce RNDr. 

Viera Kadlecová oboznámila hostí s históriou obce, s jej premenami, s priebehom bojov 

povstaleckej armády, 2. čs. 

samostatnej paradesantnej 

brigády a činnosťou 

občanov počas SNP a 2. 

svetovej vojny, ako aj v 

nasledujúcich rokoch.  

Folklórny súbor Javory – 

lieska a ţiačky ZŠ predviedli 

kultúrny program. Po 

programe, podpísaní sa 

prítomných do pamätnej 

knihy obce a občerstvení si 

prítomní uctili pamiatku 

padlých v 2. svetovej vojne 

na obecnom cintoríne 

poloţením kytice kvetov. 

Nasledovala turistická cesta 

do štátnej prírodnej rezervácie Badínsky prales so zvyškami bukovo jedľového pralesa. Po 

peknej prechádzke sa podával v areály futbalového ihriska výborný  guláš. Predseda OV SZPB 

Vladimír Kucej poďakoval hostiteľom zo ZO SZPB Badín, ako aj zástupkyni starostu obce, za 

milé prijatie. Akcia bola ukončená zaspievaním známej piesne „Tichá noc, tmavá noc, krásna 

je, na horách partizán bojuje.“(foto: Ivan Bartoš).  

 
    Dňa 17. septembra 2011 uskutočnili sme výstup na lúku Bvorcov za osadou Ladno 

vzdialenej 1,4 km od obce Trnava Hora. Úlohou malej skupinky ľudí, bolo nájsť presné miesto 

leteckej havárie zaslúţilého majstra športu JURAJA KRIVÁŇA, ktorý tragicky zahynul dňa 7. 

10. 1960 pri lete nad 

Ţeleznou Breznicou. 

Výstupu sa zúčastnili: 

Martin Mrenica 

s manţelkou, Rudolf 

Trokšiar s manţelkou, 

jeho syn Peter Trokšiar, 

Pavel Levický a Milan 

Belička. 

Popis osady Ladno ako 

súčasť obce Trnava 

Hora. Ladno patrí k  

ukáţkam pôvodného 

osídlenia typického pre 

tento podhorský región. 

Nachádza sa severne od 

obce Trnava Hora 

s najvyššou nadmorskou 
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výškou dosahuje kótu 774 m n.m. Zemepisná šírka: 48,6
o 

, zemepisná dľţka: 18,98
o 

. Osada 

Ladno je vzdialená od Trnavej Hory 1,4 km; Ţelezná Breznica je vzdialená 3,5 km; Hronská 

Dúbrava 2,5 km; Kľačany 2,5 km; Piteľová 4,2 km; Ihráč 6,9 km. 

    Lúka Bvorcov, kde pravdepodobne pilot zamýšľal núdzovo pristáť, je vzdialená od osady     

Ladno juhozápadným smerom cca 2,5 km Samozrejme pred takmer 61 rokom bola väčšia, dnes 

uţ les postúpil o 200 aţ 300 m ďalej. Lietadlo L 60 zachytilo podvozkom vrcholce mohutných 

bukov a zakliesnilo sa do jedného z nich v tvare “ypsylón“. Dnes táto skupinka stromov uţ 

neexistuje, našli sme však pozostatky z nich a pravdepodobne aj ten kritický, ktorý leţí na zemi 

v prehnitom stave. Na pomoc sme si zavolali miestneho obyvateľa pána Milana Beličku, ktorý 

ako malý chlapec so svojim otcom si ţivo spomínali na túto nešťastnú udalosť. Po celý ten čas 

opatroval pod spomínaným stromom časť krídla z Brigadýra L 60, ktorý sme aj našli a je 

aj zdokumentovaný na priloţenej fotografii. Prinesiem ho na našu výročnú schôdzu. 

     Pri nájdení miesta havárie padol návrh, toto miesto zdokumentovať vyrytím dôleţitých 

údajom tejto udalosti do kameňa a takto tieţ vzdať tichú spomienku na nášho učiteľa, 

zaslúţilého majstra športu Juraja Kriváňa. Les patrí Urbárskej spoločnosti v Ţeleznej 

Breznici, jeho predseda by dal súhlas na výrub niekoľkých stromov. Miestni nadšenci by 

vykonali práce s dovozom kameňa, jeho osadením a vytesaním pár slov. 

 

                                                                                                             Martin Mrenica 
                Foto: archív autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrob Juraja Kriváňa na Sliači (foto: Ivan Bartoš 30.1.2011) 
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Záverom 
 

    Toto číslo nášho klubového Spravodajcu je výnimočne rozsiahlejšie vďaka kolegovi Danovi 

Kollárovi, ktorý zabezpečil materiál o strate zástavy 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády 

v ZSSR, ktorý spracoval plk. v. v. PhDr. Jiří Šolc (nar. 13.11.1932 – zom. 8.4.2010). Je to 

faktografický dokument, opierajúci sa o autentické záznamy z tej doby. Kaţdý z nás si o tomto 

dokumente utvorí svoj názor. Ale ešte k aktivite kolegu Kollára. Dňa 28.10.2011 mi poslal 

SMS-ku v znení „...bolo by dobre, keby ste vo vianočnom čísle zverejnili mená členov, ktorí 

nemajú zaplatené členské. A pred akoukoľvek schôdzou odsúhlasiť, aby diskusný príspevok 

netrval dlhšie, ako 7 minút. ... máme dosť“ Poslednú vetu zámerne neuvádzam celú, aby to 

niekto náhodou nevzal osobne. Vieme, poznáme nášho úprimného kolegu, ţe to nemyslí zle, ako 

to niekedy vysloví, či napíše. Je však pochopiteľné, ţe keď náš klub je zloţený zo skúsených, 

výsadkárskym ţivotom ošľahaných kolegov, niektorým z nich uţ to zdravie neslúţi, ako by 

malo. Aby nikto nebol dotknutý, osobitne bude k tomuto číslu priloţený prehľad uhradenia 

členských príspevkov našich členov za uplynulé tri roky. Ak niekto o niektorom z našich členov 

vie, ţe mu zdravotný stav nedovoľuje s kolegami sa stýkať, či komunikovať, môţe o tom 

vhodným spôsobom informovať na výročnej členskej schôdzi v roku 2012.  

      Ešte chcem poţiadať kolegov, ktorí sa zúčastnili rôznych akcií či uţ v spolupráci 

s armádou, obcami, mestami, samosprávami či s organizáciami, ako napríklad Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Klub vojenských dôchodcov a ďalšími, aby mi podľa moţností 

poslali písomnú informáciu pre pripravovanú výročnú správu za rok 2011 o činnosti nášho 

oblastného KVV. 

     S blíţiacimi sa vianočnými sviatkami a novým rokom ukončíme toto číslo blahoţelaním: 

 

 

Vianočný čas sú krásne chvíle, 

čas znovu zažiť niečo milé, 

rodinu objať, stretnúť priateľov, 

spojenie duší cítiť aj bez slov. 

Krásne Vianoce a úspešný  

Nový rok 2012. 

 
 
 
 
 

Ivan Bartoš 
 

 

 

 

 

 

 

    
SPRAVODAJCA č. 5/2011.  Tlač: HP Photosmart C4180. 

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


