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SVÁTEK VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ 

Bilance končícího roku 2015 je pro výsadkové veterány velice příznivá. Kluby 

výsadkových veteránů u nás i na Slovensku, vzdor stárnutí členské základny, 

vykazovaly vysokou aktivitu. Proběhly veteránské seskoky padákem, sportovní a 

střelecké soutěže, pochod na počest 22. vb a memoriály zakladatelů VV. Další 

pietní, společenské a kulturní akce vytvářely podmínky pro setkávání veteránů ze 

všech koutů naší (bývalé) vlasti. A že jich nebylo málo. K nejvýznamnějším akcím 

tohoto roku určitě patří srpnové setkání veteránů u příležitosti oslav 25 let Klubu 

výsadkových veteránů Prostějov. Náš mateřský klub toto setkání uspořádal již po 

páté a jako vždy na vysoké úrovni.  Ani tentokrát nezklamal.  I s odstupem času 

stále přetrvává hluboký dojem upřímné kamarádské sounáležitosti výsadkářů. 

Organizátoři KVV Prostějov zúročili zkušenosti minulých let (včetně zkušeností a 

profesionality občanského sdružení  Červené barety – tandem J. Starý jun.-M. 

Mucha-K. Rothová) a připravili velkolepé třídenní show.  

Naši hostitelé nás ubezpečili, že mysleli opravdu na všechno, včetně počasí. 

Počínaje prezentací, originálním odznakem „setkání“ a publikací vydanou k této 

příležitosti. Ubytování, stravování a parkování na UVZ nemělo chybu.  

Slavnostní nástup všech účastníků na palebné čáře UVZ Hamry otevřela Vojenská 

hudba olomoucké posádky výsadkovou hymnou. Významní členové KVV 

Prostějov byly vyznamenaní medailí MO.  

Poté následovaly velice zajímavé dynamické ukázky výcviku 601.skss včetně 

seskoků a slaňování z vrtulníku. Obrovský zájem upoutaly ukázky výzbroje a 

výstroje. S uznáním jsme hodnotily nejnovější typy padáků, zbraní, radiostanic a 

ostatní techniky druhů vojsk.  Nechyběly ani různé typy mobilní techniky. Všechno 

perfektně připravené a komentované příslušníky útvaru. Přesvědčili nás, že pověst 

elitního útvaru není jen legenda a vojáci jsou i perfektně vycvičeni v ovládání 

nejmodernější výzbroje a techniky. Byli jsme hrdi že naši pokračovatelé jsou 

opravdu elita. Nutno dodat že celé setkání, včetně závěrečného slavnostní zasedání, 

velmi vtipně komentoval osvědčený moderátor Míša Mucha. Kolega Řepka opět 

bodoval s bezkonkurenční sbírkou výsadkových odznaků. 
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Oba večery jsme si mohli posedět u třech táborových ohňů, opékat špekáčky a 

dlouho do noci povídat s kamarády. A s úctou vzpomínat na kolegyy kteří již odešli 

do výsadkového nebe. K tomu nám hrála živá vojenská hudba ONDRÁŠ a druhý 

den country skupina. Navíc celou scénu doplňovalo promítání historických 

výsadkových fotografií. Poslední den jsme se s nostalgií v srdci rozloučili s UVZ 

Hamry, kde mnozí z nás strávili své mládí. Vyvrcholením setkání bylo slavnostní 

zasedání ve společenském domě v Prostějově. Vystoupili představitelé našeho 

hostitelského klubu a přítomní významní armádní hosté. A  nezapomenutelný byl 

výsadkový fanda pan primátor Prostějova Miroslav Pišťák (perfectum). 

S hlubokým poděkováním se připojili zástupci mnoha klubů výsadkových 

veteránů a vyjádřili naději na další setkání za pět let. Třešničkou na dortu byla 

závěrečná návštěva Leteckých kasáren spojená s obědem. Předtím jsme položili 

kytičku a zvěčnili se u pomníku padlých výsadkářů. Neodpustím si osobní dojem 

starého výsadkáře, který v těchto kasárnách sloužil mnoho let. Uvítalo nás 

nádherné prostředí, pořádek a čistota. To je přesvědčivá  vizitka o kvalitách 

velitelů tohoto elitního útvaru. K té závěrečné hostině už není co dodat. Jen bych se 

opakoval.Jsme si vědomi  že na přípravě tohoto setkání pracoval  KVV Prostějov 

celý rok. Perfektní organizace nese nesmazatelné stopy výsadkového organizačního 

talentu. Určité srovnání mohou snést podobná setkání v Žilině. Obě akce mají 

společného mecenáše. Tím je elitní výsadkový útvar a jejich velitelé, včetně těch 

minulých. Celým setkáním se prolínala perfektní atmosféra kamarádství a 

patriotismu na příslušnost k výsadkářům.  Jednou výsadkář – navždy výsadkář. 

Pohodu narušila bohužel letecká událost na Slovensku. Děkujeme prostějovským 

veteránům, vzešlých z mateřského útvaru, že založili a udržují veteránskou tradici 

a umožnili nám toto velkolepé setkání. Budeme se sem rádi vracet. 
MILOSLAV JUŘÍČEK 
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VZDÁLENÉ VZPOMÍNÁNÍ. 

Je mně 85 let a vracím se do mládí. V roce 1945 končí odboj a boje na barikádách. 

Poválečná euforie, zvláště mladých, je mně 16 let. Obnovujeme předválečné 

historické Národní střelecké gardy. Ujímají se nás demobilizovaní vojáci. Vybavili 

nás „batldresy“ a cvičíme v rámci ČSTV . Fandí nám vojenský historik Čestmír 

Amort, zřizují se branná oddělení. Jsem za Prahu v závodním družstvu branných 

sportů. Běhám Zborovský a Dukelský branný závod, jsou úspěchy, jsem 34tý 

v republice, dostávám na lodičku a nárameníky 3 pecky. Velím a organizuji 

ostatní. Pohlcuje nás nová organizace „Svaz brannosti“. Získávám prestižní 

odznak  Karla IV. A pamětní medaili-barikádní. Jsme zařazeni do Svazu národní 

revoluce, kde jsou i přední vládní činitelé. V naší pražské odbočce vyniká 

studentka fakulty tělesné výchovy, Jiřina Hříbková - kamarádka Vlasty Rybínové, 

obě později mistryně parašutismu. Jiřina, byla jako dobrovolnice vybraná mezi 

prvních 20 děvčat, skáče v létě 1948 základní seskoky v Hradčanech. Patronem je 

„zápaďák“ plukovník Paleček, jehož cílem bylo vybudovat u nás nové výsadkové 

vojsko. Jiřina nás agituje krásnými pocity svobodně se vznášet ve vzduchu. Získá 

nás 4 z Prahy-Vršovic: mě, Drymla, Brychovou a Martinovského. V tělocvičně 

s námi od listopadu 1948 doslova mlátí o podlahu nikdo jiný než Vlasta Rybínová. 

Po Praze je nás několik skupin, určených jako zárodek uchazečů pro nové  vojsko. 

V 1949 už jsme v „batldresech“ pod hlavičkou Sokola.  

 

                     

 (Mirek Mráček, Ju-52, statika, zaujmou pravé veliké dveře) 
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Všechny pražské skupiny v týdenních cyklech, v péči již ustaveného 1. praporu čs. 

parašutistů a výsadkové školy v Kumru-Hradčanech pod velením škpt. Pešána a  

v osobní péči plk. Palečka, za dozoru npor. Sikmunda, nás výsadkový průvodce 

Kačúr vysazuje z 300m na krásně zelený trávník polního letiště Hradčany. Jak  

jinak než na bílých kulatých Maděrových VJ1 a z klasické Dakoty. Po prvním 

seskoku se náhle nařídila výška 600m, což jsme nechápali, ale šly nějaké                         

nepříjemné pověsti. Tři seskoky, seznámení s legendárním kpt. Černotou a hajdy 

do civilu a dále cvičit.  Následoval ještě týž rok instruktorský kurs, tamtéž, dalších 

6 seskoků a výběr na zácvik nejprve na pomocníky výsadkového průvodce, potom 

na výsadkového průvodce a někteří, jako já, na vysazovače - vedle pilota. V kurzu 

jsme skákali dvacítky, také s nožními zásobníky, a také s otevřením záložního 

padáku.  Jako vysokoškolák s relativně volným časem jsem na Slovensku na polním 

plachtařském letišti absolvoval výcvik ve vysazování nákladů. Potom jsem byl 

zařazen mezi mazáky-ústřední instruktory. Směli jsme nosit distinkce a to tři zlaté 

hvězdy na červeném podkladě na levé straně rukávu. Létali jsme po republice a 

řídili propagační seskoky. Nově jsem zakládal s Tiborem Glaubicem rozpadlý tým 

v Košicích, dále v Uherském Brodě a dohlížel jsem také na seskoky ve Zlíně, kde 

působila Adéla Macháčková.  Čekalo mě však jiné určení. V první dvacítce mužů, 
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vysokoškoláků a partyzánů, vyškolených na jaře 1948  byl architekt Josef Polák a 

ten ve spolupráci s ČSTV a se známým atletem O. Janderou, jako vedoucí 

branného oddělení, vyprojektovali vzorovou „opičí dráhu“, kterou jsme za 

dozorování zkušeného paragána Durčáka postavili svépomocí na Trojském 

ostrově. Byly potíže s plavební správou, méně s majiteli pozemku, ale s brblajícími 

zahrádkáři. „Převálcovali“ jsme je. Stal jsem se zástupcem technického vedoucího 

para, nyní s dvěmi hvězdami, ale na modrém podkladě. Také jsme obdrželi tajná 

krycí jména. Překážkové dráhy se centrálně vyráběly a rozvážely do krajů. 

Výrobu, financování, rozvoz a pomoc s pozemky jsme řešili z centra, ale jednotlivá  

střediska měla sama zájem, dráhy si upravovala a tyto pak sehrály významnou roli 

při rozvoji parašutismu v celé republice. Na středisku v Troji se střídaly výcvikové 

běhy, sám jsem některé řídil a organizoval dopravu frekventantů na nové para-

centrum v Klecanech u Prahy. S padáky nebyly tak velké potíže, jako s letadly. 

Armáda se technikou i náklady odpojovala. Byl jsem spoluautor úpravy 

zavazadlového prostoru Ju 52, který nám vnitro ochotně na přechodnou dobu 

půjčovali. Zkušebně jsem skočil jako prvý. Padák jen olízl směrovku. Pomalu 

jsme, už v rámci Dosletu, přecházeli na malá letadla a balit už jsme si museli sami. 

Přesto jsem si v režii armády, po 8-mi seskokovém zácviku v Hradčanech skočil, 

legendárně, spolu s osmi dalšími SOKOLY, ze 130 m doprostřed  strahovského 

stadionu. Ve dvojici s Jirkou Urbanem. Pak už pro mě nastala vojenská základní 

služba. Byla to léta 1952-54 v Košicích a v Prešově, u kulometky npor. Kubíčka a 

v nově založené 22. parabrigádě na operačním štábu u mjr. Melichárka a 

s tehdejším aspirantem Sávou Kubiasem nyní z Liberce. Zde jsem se také setkal 

s tehdy kpt. Rezlerem a s jinými ze štábu, jako mjr. Kutínem, mjr. Falubou, mjr. 

Mansfeldem, s kterým jsem jezdil na rekognoskaci terenu. V košické kadetce nám 

veleli Večeřa, Jiroušek, Polda Ozábal . Spolu s běžnými zbraněmi jsem si zastřílel 

pod dozorem důst. Šeděnky i z velkorážního kulometu. V říjnu 1954 se s námi 

loučila řada žen a děvčat ze štábu, některé se slzami v očích. Přišla nová garnitura 

a změny ve vedení. 

MIREK MRÁČEK 

                 

                  PROSTĚJOV – SPORTOVNÍ SETKÁNÍ 16.-18.9.2015 

 

KVV Prostějov byl v září organizátorem již VII. ročníku Sportovního setkání 

výsadkových veteránů a sportovních parašutistů. Soutěžilo se v 6 disciplínách – 

vzduchovka, luk, tandemový seskok, veslování, šipky, granát a na startu bylo 16 

tříčlenných družstev z ČR a SR. KVVV Praha z.s. reprezentovala trojice Ladislav 

Vlček, Jaroslav Veselý, Petr Korb. Nevedli si zle, obsadili celkově 4 místo, nejlepší 

z družstva byl celkově Petr Korb na 4 místě. Po opravě výsledků z toho bylo pro P. 

Korba celkově 8 místo ale ve střelbě z luku i „pódiové“ – 3. místo. Družstvo kleslo 

na 6 místo.  Některé kluby postavily 2 družstvá (KVV Bratislava) a KVV Prostějov 

dokonce 3 družstvá. Celkovým vítězem byl Jiří Brůna (KVV Chrudim) a 
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v družstvech KVV Prostějov I. (J. Kovář, J. Struhár, J. Starý ml.) Kompletní 

výsledková listina na www.kvvprostejov.wgz.cz. 

 

  PADÁKOVÝ STŘELEC  - LADISLAV HAVRIŠAK 

 

    Čtenářům Červenych baretů 1/2014 zajisté neušel na straně 2 článek 

o slovenskem padákovem střelci plk. v.v. Ladislavovi Havrišakovi. Jedná se dnes 

o jednoho z posledních tří žijícich padákových střelců na Slovensku a v ČR. Co 

bych ještě doplnil o tomto plukovníkovi ve výslužbě, tešícímu se výbornému 

zdraví, žijícimu v Hradci Králové? Člen KVV Hradec Králové a člen Svazu letců 

ČR. V září oslávil 92 let a hlas v telefonu byl plný vitality. Co o něm prozradil 

„Zápisník náčelníka padákové a výsadkové přípravy“? Od prvních seskoků v roce 

1944 do 7.6.1978 toho stihnul dost. Plejáda padáků začína padákem RZ-20, 

následují PD-47, PTCH-1, OVP-65, OVP-68, PTCH-C, OVP-68A a pilotní padák 

Raketa S-3. Letový park je zastoupen  JU-52, D-47, IL-14, K-60, AN-2 a vrtulníky 

Mi-1, Mi-4. Mi-8. I typy seskoků jsou různé : seznamovací, cvičný, se zbraní, 

bojový, nočný, do vody, přistání na cíl. Ruční otevírání od 5 s do 30 s při volných 

pádech. Seskoky byly z výšek 300 m – 4000 m a na bezpečnost „dohlížel“ přístroj 

KAP-3. Zaujme i informace, že piloti a létajíci personál  museli absolvovat min. 2 

seskoky ročně. Laco je právem hrdý na to, že během jeho funkce sám 

neutrpěl žádné zranění a zranění se vyhli piloti a létající personál. Počet seskoků se 

odchodem do výsluhového důchodu v roce 1978 zastavil na čísle 567. (vladgaj)  

                                                                       

                        
Plk. v.v. Ladislav Havrišak (první zprava) a členové KVV Hradec Králové 
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SBĚRATELSTVÍ A PARAŠUTISMUS 

                 

Většina výsadkových veteránů vlastní odznaky, které jim připomínají účinkování 

ve Svazarmu a vojenskou službu. Nově se sbírky rozšiřují o účastnícke odznaky, 

placky a  odznaky se stuhou, vydávané a udělované kluby výsadkových veteránů 

jak v ČR, tak na Slovensku. Možnost obohatit sbírky ( i na klubové sako) o nové 

odznaky se stuhou, odznaky, mince, atd. s motívem parašutismus  nabízí 

společnost SM Parapresent s.r.o. (www.smparapresent.cz). Sběratelský obor, který 

se věnuje vyznamenaním se jmenuje faleristika. Na západ od Chebu jsou běžné 

medaily, vyznamenání – miniatúry v mini provedeních, hlavně na společenských 

uniformách. Není daleko snad doba, kdy 10 stužek vymění jediná stužka s číslicí 

10, 20 stužek s čislicí 20, atd., takže se 

dopracujeme k stavu maximálně 10 stužek na 

klubovém saku (při 23 stužkách to budou snad 

celkem 4 stužky – 1x 20 + 3 další). Jen 

připomínam, že existuje i řada falešných 

odznaků, novo vydaných odznaků, které 

normální člověk nemá možnost rozpoznat. 

Dalším sběratelským oborem je numizmatika – 

sbíraní mincí, pamětných mincí, platidel. 

Parapresent již vydal pro sběratele 10 

pamětných mincí (Paleček, Krzák, Přikryl, 

Koubek, Pospíchal, Jehlička, Anthropoid, Vznik 2. čs. pdb, Clay). Mince jsou 

někdy označovány jako plakety. Rub (reverz) mincí je stejný a je na něm vyraženo 

ev. číslo mince ve znaku. Pamětnou minci vydaly i výsadkové útvary VÚ 8280 

Prostějov,  VÚ 2790 Žilina, ex. 1. pspr Bratislava, atd.  Zaujmou i exotické platidlá 

s motívem letadla AN-2 v kódu NATO – „Colt“. V roku 2008 se objevila stříbrná 

31 g mince v hodnotě 1 dolaru na Cookovych ostrovech (sv. N. Zélandu). Afrika – 

Burundi, příšla v roce 2015 se stříbrnou 20 g  mincí 5000 BIF. Česká mincovna 

v Jablonci nad Nisou vydá v roce 2017 pamětní 200 Kč stříbrnou minci s motívem 

Operace Anthropoid. Na rok 2020 je v emisním plánu NBS vydání stříbrné 10 € 

mince Š. Banič – 150. výročí narození.  Sbíraní známek s motívem parašutismus – 

filatelie, by vydalo na samostatný článek. Po světě pobíhá minimálně asi 150 ks 

poštovních známek, sbírají se i korespondenční lístky a obálky prvního dne. 

Poštovní známku (viz obrázek) vydal klub výsadkových veteránů v Magdeburgu 

v roce 2013. Blízký obor filatelii je filumenie - sbíraní zápalkových nálepek. Tento 

obor zaznamenal útlum příchodem celokartónových krabiček – přířezů. I tak je 

zde přes 20 československých zápalkových nálepek s motívem padák, 

parašutismus, výsadkové letadlá. První propaguje „Celostátní spartakiádu 1955“ 

(Solo Lipník), přířez např. „XVI. Majstrovstvá sveta, Lučenec 1982“ (Smrečina 

Banská Bystrica). Nemusím připomínat, že v ČR a na Slovensku dnes již žádnou 

zápalkárnu nenajdeme, poslední pracující byla do roku 2008 Solo Sušice. Asi 15 ks 

zápalkových nálepek s motívem tří padáků – Three Parachutes vydalo a na 
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zápalkové krabičky vylepilo Švédsko Výsadkové nášivky – opět nutné rozlišovat co 

je originál a co ne. V oběhu jsou např. rukávové nášivky ČSLA 1960 – 1992 celkem 

ve třech provedeních (1960 – 82, 1982 – 88, 1988 – 92). Běžnými jsou i samolepky 

paraklubů, kterými jsou u nás často oblepeny paluby letadel AN-2 a letištní bary. 

Při parašutistických mistrovstvích získaval v minulosti závodník při doskoku na 0 

„placku“ – papírový tácek, něco jako pivní tácek. Slibně se koncem minulého 

století rozběhlo sbíraní telefonních karet, příchod mobilů tento obor prakticky 

skoro zrušil. Na Slovensku byl vydaná telefonní karta s motívem Štefan Banič. 

Náklad byl 50 000 ks, nemůže se rovnat poštovní známce (10 Sk) z roku 1994 

s motívem Š. Baniče, která byla vydána v nákladu 3 475 000 ks (vladgaj).   

 

DRON 

  

Pod pojmom dron si väčšina z nás predstaví malú helikoptérku lietajúcu nad 

hlavami zúčastnených, tak ako bola k videniu i pred štartom III. pochodu Č. 

Hrbka v Prostějove – Hamry koncom júna 2015. Pri prebehnutí po internete 

zistíte, že táto lietajúca hračka je k získaniu od 1000 do 100 000 Kč. Ide o to, 

k čomu ju plánujete používať a čím ju vybavíte, mám na mysli kvalitu fotoaparátu 

či kamery. I názvy sa líšia, k získaniu sú multikoptéry, kvadrokoptéry a dalšie – 

koptéry podľa počtu vrtulí (či mávajúcich krídiel). Dnes poletuje nad hlavami 

obyvateľov ČR viac ako 1000 dronov, licenciu  vlastní viac ako 140 užívateľov. 

Z historického hľadiska ide o pokračovateľa bezpilotných lietadiel. Medzi prvé 

bezpilotné prostriedky je možné zaradiť nemecké rakety V-1 (V = 

Vergeltungswaffe, zbraň odvety). Rakety V-1 dopadali hlavne na Londýn od 

6/1944, Angličania ich prezývali „bzučiace bomby“ kvôli pulzačnému motoru. Dali 

sa odkloniť a zostreliť stíhačkami, úspešné bolo i protilietadlové delostrelectvo, 

poslednou záchranou boli priehradné balóny. Na Londýn a ďalšie veľké mestá 

dopadlo asi 30% z asi 9 500 odpálených V-1. K letu sa 

používal autopilot, raketa letela vo výške do 3000 m, 

odchýlky v priamočiarom lete zpôsoboval hlavne 

vietor. Mohutnejšie (balistické)  rakety V-2, 

odpaľované hlavne z Holandska, lietali na Anglicko od 

9/1944. USA podnikli prvé pokusy s bezpilotnými 

lietadlami Queen Bee pred II. svetovou vojnou. 

Zaujmú i pokusy Američanov v II. svet. vojne v rámci 

operácie APHRODITE. Lietadlá Boeing B-17 a PB4Y-

1 Liberátor boli naplnené výbušninou, odštartovali 

s pilotmi, títo nasmerovali lietadlá na cieľe, nad 

Anglickom opustili bombardéry na padákoch a lietadlá 

boli ďalej diaľkovo navádzané. 12.8.1944 odštartoval 

takto por. Joseph  „Joe“ Kennedy (viď foto) - najstarší 

brat neskoršieho prezidenta USA J.F.Kennedyho. Cieľom jeho Liberátora 

naplneného asi 10 t výbušnín Torpex a TNT bolo Francúzsko. V priestore 

Mimoyecques, (dnes múzeum na ceste D-249, Landrethun-le-Nord, PSČ 62250), 
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južne Calais,  východne mysu Gris Nez,  budovali Nemci odpaľovacie zariadenie 

(bunker) ďalekonosného 150 mm dela V-3. Náboje do dela – šípy merali 3 m, vážili 

150 kg a hlaveň dela merala 127 metrov(!). Šíp doletel do Londýna za 12 s. 

Vzdialenosť mys Gris Nez (Fr.) – Dover (V. Británia) je 34 km. Po výbuchu 

Kennedyho lietadla ešte nad Anglickom bola operácia Aphrodite zastavená. No ale 

prejdime do súčasnosti. Využitie dronov je široké. Môžu vyhľadávať stratené 

osoby v neprístupnom teréne, prevádzať rôzne typy kontrol, monitorovať 

dopravu, úrodu, povodne, hasiť požiare, sledovať počasie, strážiť a kontrolovať 

objekty, atď. Prakticky dokážu nahradiť vrtuľník. Častým využitím je   

fotografovanie obcí a farebné fotografie končia vyvesené na radniciach. Drony sú 

v kóde NATO označované ako UAV (Unmanned Aerial Vehicles). Základné 

delenie dronov je na miniatúrné, taktické a strategické. Podľa typu dronu 

dochádza i k ich štartu – od vypúšťania z ruky, vystrelenia pomocou gumy, rampy 

až k štartovacej dráhe. Špecifické sú potom druhy pristávania, často sú používané 

záchytné siete ale i záchranný mini padák (napr. Galaxy GRS).  Podľa určenia sa 

ďalej môžu deliť na bojové (podľa tlače „anonymní zabijáci“), prieskumné, 

zásobovacie, terčové, atď. Môžu monitorovať výsledky streľby, viesť rôzne druhy 

prieskumov včítane ich rušenia (rádiový, rádiolokačný, rádiotechnický), laserovo 

značkovať cieľe,  atď.  Sú diaľkovo riadené a navádzané, navádzanie môže byť i 

nastaveným software v kombinácii s GPS. Objavuje sa nová terminológia – drone 

fotografie, syntetická inteligencia, bojové skupinové „kobylkové“ nasadenie, 

autonómný režim. Posledné typy operujú až do vzdialenosti 1000 km a vo vzduchu 

vydržia podľa batérie 20-24 h. Pri ich bojovom použití vznikajú problémy, ktoré 

sa pokúša riešiť medzinárodné právo. Napr. kto je zodpovedný za smrť britského 

občana (príslušníka milícií IS), po odpálení strely Helfire z britského dronu 

Reaper v Sýrii, keď V. Británia nie je vo vojne so Sýriou. (Obdoba použitia 

„samostrelov“ a následné usmrtenia na ex. hranici NDR/NSR). Hackerom 

pôsobiacim v prospech rôznych armád a ozbrojených hnutí sa darí odkloniť a 

„ukoristiť“ niektoré i vyspelé typy dronov. V A ČR bolo vo výzbroji  bezpilotné 

lietadlo SOJKA III, neskôr prebehli pokusy s typmi Optoelektron a Sokol.  

V súčasnosti disponuje A ČR, spoločne s ďalšími asi 24 armádami, americkými 

dronmi RQ-11 Raven (v preklade Havran) a väčšími Scan Eagle. Legislatívu 

v civilnom použití sa pokúša zaviesť USA asi pre 1 mil. užívateľov a ďalších, ktorí 

dostanú dron ako vianočný darček. I EK požaduje tiež zjednotenie pravidiel pre 

užívateľov v Európe. Predpokladá sa v roku 2015 registrácia majiteľov, zákaz 

lietania v okruhu 8 km od letísk, výškové obmedzenia, povinné poistenie,  atď. 

(vladgaj) 

 

Foto - RQ-11 Raven, cca 2 kg, 

rýchlosť 50-100 km/h, lieta vo 

výške 46 – 305 m, dolet 10 km, 

operačná doba 60-90 min.Vo 

výzbroji A ČR celkom 6 

súprav. 
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JEŠTĚ JEDNOU JEŠTĚD 
 

 Koncem září letošního roku vyrazilo více než 10 členů KVVV Praha ještě 

jednou na akci JEŠTĚD. Ještě jednou proto, že se jednalo o pokračování loňského, 

prvního a tedy zkušebního ročníku akce, kde se předpokládá aktivní zapojení 

všech účastníků zájezdu. Ročník 2014 se setkal s kladnou odezvou a brzy bylo 

zřejmé, že se nějak automaticky očekává pokračování. Důvěra samozřejmě potěší, 

ale i do nějaké míry zavazuje. V přípravě Ještědu 2015 jsme se tedy zaměřili na to, 

aby celá akce byla alespoň stejně zajímavá, jako ta první. Když říkám: „ my jsme 

se zaměřili“, myslím tím některé členy výboru našeho klubu a partu účastníků 

nedávných zahraničních misí naší armády, působících dnes jako Thor Tactical. Tak 

a teď už konečně něco o tom, co jsme připravili a jak to dopadlo. 

 Pro pořádání letošního ročníku jsme opět vybrali jako základnu Jablonné v 

Podještědí. Proč právě tam? Je to v oblasti, kde po druhé válce vznikalo naše 

výsadkové vojsko, jsou zde určité možnosti pro činnost Thor Tactical, z Prahy to 

není daleko a minule se nám tam líbilo. Ve středu 23. září jsme byli v 10 hod. 

všichni na místě, tedy v kempu na okraji Jablonného a pořádně pršelo. Po loňské 

zkušenosti žádné překvapení a program mohl začít. Ubytování v chatkách, 

převlečení do sportovního a nástup pod střechu do „společenského sálu“. 

  Zahájili jsme zaměstnání, které jsme v přípravě nazvali honosně – senioři v 

betonové džungli. Jednalo se o to, připomenout nám starším a pokročilým, že jsme 

v dnešní divoké době ohroženým druhem, vhodným k odebírání nepříliš plných 

peněženek a podobným kulišárnám. Zaměstnání bylo připraveno tak, že se 

zaměříme na trochu povídání o tom, jak se nebezpečným situacím vyhnout a 

doplníme to ukázkami několika učinných, sebeobranných technik, použitelných i 

ve věku, kdy se chlapi už normálně neperou. Dopadlo to trochu jinak. Za chvíli se 

už rvala celá hospoda, dědci s dědkama, babky s babkama a dohromady. 

Metrákový figurant Olda seděl na zemi po kvalitním úderu na citlivé místo a 

hlasitě přísahal, že s touhle partou už nikdy nikam nepojede. Paní Milena se prostě 

trefila. Oba instruktoři byli trochu zaskočení, v téhle disciplině neměli se starými 

paragány do té doby žádné zkušenosti. No prostě mazec, kdo to neviděl, o hodně 

přišel. 

 Po obědě žádné velké zdržování a odjezd na střelnici. Účastníci nastoupili 

bez velkých příprav do střeleckého závodu. Než se vzpamatovali, závodili všichni 

bez rozdílu věku, hodnosti a pohlaví. Jednalo se o střelecký dvojboj, střelbu 

útočnou puškou (dříve to byl samopal vz. 58) a střelbu pistolí. Vzdálenost 50 a 20 

m. Počet nábojů do závodu celkem 20. Závod proběhl bez problémů, kázeň 

závodníků byla příkladná a dosažené výsledky opravdu dobré. Po závodě zbyl 

ještě čas vystřelit si pro zábavu z „kovbojské“, opakovací Winchestrovky a 

pořádného Coltu. (Výsledky závodu byly ještě tajné, vyhlášení bylo až večer.) 

 Po dobré večeři jsme se usadili v rohu útulné hospody a začalo povídání o 

zážitcích ze zahraničních misí, zejména z války v Afghánistánu, doplněné řadou 

zajímavých obrázků. Většina posluchačů ani neusínala i když už bylo po 

večerníčku. Tak a přišel zlatý hřeb večera. Vyhlášení vítězů střeleckého závodu, 

diplomy, ceny, klepání rukama a takové ty řeči kolem. Střelecký závod přažských 
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výsadkových veteránů „Střílení pod Ještědem“ vyhrál pan kolega Olda Visingr, 

druhé místo obsadila Karmela Štrajtová a třetí se umístil Jirka Hendrych. A věřte 

nebo ne, došlo i na nějaké to šampáňo na dobrou noc. 

 Ve čtvrtek po snídani jsme se cvičně dostali, jako první, k dopravní nehodě. 

A tak jsme usměrňovali dopravu a zkoušeli vytáhnout zraněné z auta tak, aby nám 

nekřuplo v zádech. Figurant Olda se pokoušel nasoukat pod Fabii a byl 

kvalifikovaně vytahován a odnášen do lepších zítřků. Vydržel to on i auto. Drsným 

způsobem byl vyhnán čumil s cigaretou v hubě, když bylo zřejmé, že z 

havarovaného auta uniká benzin. Při té příležitosti pan Visingr sháněl hasičák u 

řidičů, které před tím zastavil. Vypadalo to, že se nikdo nenudí a všichni dělali to, 

co bylo potřeba. 

 Ještě před obědem jsme se přesunuli do nedaleké Stráže pod Ralskem. Tam 

nás pozval pan Macák z KVV Liberec. Před obecním úřadem jsme byli 

neformálně, ale hezky přivítáni panem starostou a šli jsme se podívat na nově 

otevřenou expozici, která se týká poválečného působení výsadkářů ve Stráži. Je 

tam k vidění spousta zajímavostí, ale to si zaslouží samostatný článek. 

 Po obědě jsme vyklidili chatky kempu v Jablonném a začal se dít zázrak. 

Nízká oblačnost se pozvolna rozpouštěla a bylo rozhodnuto: „ Jedeme na Ještěd“! 

A opravdu to vyšlo. Bez bloudění jsme dojeli na parkoviště u lanovky a za nemalé 

peníze nás ta věc dovezla na vrchol Ještědu. Koukali jsme po kraji do všech stran 

světových, nikam jsme nepospíchali, zpáteční lístek na lanovku nikdo neztratil a 

bylo to prostě fajn. Závěrečné přepočítání na parkovišti pod lanovkou dopadlo 

výborně, nikdo nevypadl, nikdo se nezapomněl v té nadoblačné výši a hnědé 

podšálky vrátili všichni. Tak a co teď? No jasně, jeli jsme domů. 

 

                                                                                                                    P. BŘESKÝ 

 

Genmjr. v.v. Ing. Pavel KRAJČOVIČ 

 

 Po absolvování Odborné školy stavební jsem v roce 1962 nastoupil do 

Ženijního technického učiliště v Bratislavě. Jako posluchač 2. ročníku jsem se 

přihlásil do parašutistického kroužku, který v té době při ŽTU existoval. 

Výsadkovou přípravu a první seskoky jsem absolvoval na letišti ve Vajnorech. Na 

první seskok si pamatuji, protože jsem byl plný očekávání neznámého a na druhé 

straně jsem měl strach, jako každý jiný. Ale větší strach jsem měl z druhého a 

třetího seskoku, protože to už jsem víc vnímal, že se může něco pokazit. Jako 

každý adept skákání na padáku jsem měl absolutní důvěru v techniku a v lidi, 

kteří nás na seskok připravovali. V roce 1965 jsem ukončil ŽTU v hodnosti 

poručíka a protože jsem měl za sebou výsadkový výcvik dostal jsem umístěnku 

k výsadkové brigádě do Prostějova, na funkci velitele ženijní výsadkové čety u 

velitelské roty brigády. Služba u brigády to byla nejkrásnější etapa mého 

vojenského života. Skvělí nadřízení. Ženijní náčelník brigády mjr. Čestmír Levec, 

velitel velitelské roty npor. František Pospíšek a  výsadkářska legenda velitel 

brigády plk. František Mansfeld. Krásné vzpomínky mám na seskoky z AN 12, při 
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přeškolování na tento typ letadla. Absolvoval jsem jich několik a vyvrcholením 

bylo spojenecké cvičení VLTAVA 66, kdy ve funkci velitele ženijní roty jsem byl s 

rotou vysazen na zachvácení letiště Bechyně. Krásné seskoky, něco jiného než z AN 

2, nebo IL 14. V roce 1969, po reorganizaci brigády a holešovského pluku, jsem 

převzal od bývalého ŽN 7. pluku ZU kpt. Stanislava Mikuše funkci ženijního 

náčelníka – metodik praporu ZU. V této době jsem podruhé maturoval na SEŠ 

v Prostějově. Opět velice krásné období služby – speciální ženijní příprava, 

nástrahy, miny, potápění, krásná i když nebezpečná práce, protože ženista se 

splete jenom jednou. Moje odborná náplň se touto funkcí rapidně změnila, 

vzhledem k charakteru a zaměření jednotek praporu ZU. V této době prapor 

spotřebovával ročně víc trhavin a speciálního náloživa než některá vševojsková 

divize. Hodně se skákalo. Často jsem působil jako rozhodčí u SHPz, kdy jsem se 

skupinou absolvoval celé cvičení od vysazení až po splnění úkolu. Rád vzpomínám 

na tzv. „přežití“, kdy byly roty praporu vyvedeny do divočiny a žily z toho, co si 

sehnaly. V létě to bylo na Šumavu – osada Hodňov a v zimě do Hostýnských vrchů 

a hlavně naše „VS“ Hotel Razula. Zde bych rád vzpomněl na jednu epizodu, která 

se nám přihodila, když „ zdravé jádro štábu praporu“ (kpt. Jarda Stross, kpt. 

Peter Jedinák, kpt. Vašek Meidr, kpt. MUDr. Jan Tomčík, kpt. Standa Píša) 

vyrazilo v Horní Plané do vinárny. Nějakým nedopatřením se nám pod ruce 

připletli místní grázlové a dopadlo to s nimi velice špatně. Sice jsme museli uhradit 

způsobené škody na vybavení vinárny, to na místě s personálem řešil mjr. 

Augustýn Šoka, který nám v ten den přinesl výplatu. Při výslechu na oddělení VB 

nám náčelník mimo protokol poděkoval, že jsme udělali pořádek s potomky místní 

honorace, kteří šikanovali místní a turisty. Na druhý den po celé pláži Lipenské 

přehrady vyhrávala píseň Padla facka na sále a vojáci základní služby měli vstup 

na koupání zdarma. A ještě jedna veselá příhoda z mnohých, která se mi stala ještě 

jako veliteli čety. Vracel jsem se s četou z ostrého trhání ze Žárovic a zastavili jsme 

se v hospodě u Hlučely. Příjemná paní hospodská, jenom tak mezi řečí mne 

požádala, zda by nebylo možné, abychom jí odstranili pařezy po pokácených 

stromech za hospodou. Slovo dalo slovo, nechal jsem z auta složit zemný nárazový 

vrták, velikost nálože jsem jako „profík“ odhadl od oka a šlo se na věc. Tři pařezy 

se rozpadly na kousky, ale čtvrtý největší macek vyletěl do výšky asi 10 až 15 

metrů a zapíchnul se do střechy vedle komínu. Díra přes střechu a strop hospody – 

pařez trčel ze stropu nad kamny. Zkrátím toto povídání, do večera byla střecha 

opravena a druhý den dopoledne opravený strop včetně omítky. Paní hospodská to 

nikde nehlásila a já jsem se s tím také nikde nechlubil. V roce 1971 jsem převzal 

funkci ŽN pluku po mjr. Levcovi, kterou jsem vykonával až do odchodu na VAAZ 

v Brně. Vzhledem k tomu, že skákání na padáku mně velice bavilo, využíval jsem 

každou možnost si jít skočit. Nadpraporčík Robert Smolík – balič – vysazovač, 

skvělý chlapík mi vždy zavolal, že má pro mne padák a můžu si přijít skočit. 

Dokonce jsme si „přivydělávali“ na tzv. zkušebních seskocích, nové padáky 

z výroby, na kterých před výsadkářem byla vysazena jenom figurína. Náčelník 

výsadkové přípravy velitelství mjr. Luboš Šulčík, také výborný kamarád a mjr. 

Vojta Kováč, mne připravovali na instruktorské zkoušky. Celkově jsem absolvoval 

civilních a vojenských seskoků, podle záznamníků 329. Vojenskou akademii jsem 
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ukončil s červeným diplomem a nastoupil jsem na funkci ŽN 20. msd do K. Varů. 

V roce 1978 – 79 jsem absolvoval akademický kurz při Vojenské akademii  B. B. 

Kujbyševa v Moskvě. Poté jsem šest let velel pontonovému útvaru čs. - 

maďarského přátelství v Kostelci nad Labem. Ještě jako velitel pluku jsem dva 

roky externě studoval vědeckou aspiranturu na ženijní katedře VA v Brně, kterou 

jsem ze služebních důvodů přerušil. V roce 1985 – 1987 jsem znovu studoval na 

VA v Brně  obor vel. štábní – vševojskový operační. V tomto roce jsem byl 

ustanoven do funkce náč. odd. bojové přípravy ŽV MNO. V r. 1987 jsem byl 

převelen z podřízenosti ŽV a ustanoven do funkce náčelníka ubytovací a stavební 

správy – zástupce velitele ZVO Tábor. V roce 1989 ustanoven do funkce náčelníka 

Ubytovací a investiční správy, Hlavní stavební a ubytovací správa MO. Od roku 

1990 až do rozdělení republiky jsem vykonával funkci náčelníka Hlavní ubytovací 

a stavební správy- zástupce ministra. Ke dni 1.10.1990 na návrh tehdejšího MO 

armgen. Miroslava Vacka mne prezident republiky jmenoval do hodnosti 

generálmajora. Koncem roku 1992 nebo v r. 1993 jsem se poprvé zúčastnil 

schůzky se zakládajícím členy našeho klubu, s kol. Šulcem, Kubou, Juříčkem, 

Vondrou, Kouteckým, Benediktem v Národním domě na Smíchově a mám za to, že 

zde vznikl první „ výbor našeho klubu“. Měl jsem tu čest, že dvě volební období 

jsem v našem klubu zastával funkci místopředsedy. Po rozdělení republiky v r. 

1992 jsem ještě do r. 1993 vykonával funkci náčelníka Technické správy – Hl. 

správa vyzbrojování a technického zabezpečení a od roku 1993 do r. 1995 

náčelníka odboru druhů vojsk. Poté do odchodu do zálohy v roce 1996 NŽV AČR. 

V roce1996 jsem s vyznamenáním absolvoval Akademii J. A. Komenského v Praze 

se zaměřením na řízení malých a středních podniků. To, co se po rozdělení republi- 

 (Pavel Krajčovič - uprostřed, seskoky, provoz Hořovice 16.5.2015)  
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ky v armádě odehrávalo, kdy jedna chaotická reorganizace stíhala další, bez 

předchozí analýzy a vyhodnocení dosavadního stavu a k tomu naprosto diletantské 

řízení GŠ i MO mne přesvědčilo a utvrdilo v tom, že v takovéto armádě nemohu a 

ani nechci sloužit. Jsou to v životě paradoxy, když jsem byl v hodnosti 

podplukovníka chtěl jsem z armády odejít, (ale to je jiná historie), ale že se pro to 

rozhodnu jako generál, to mně ve snu nenapadlo. Pět let před důchodem jsem 

požádal o propuštění z armády. Od té doby do dneška se živím svojí původní 

profesí tj. stavařinou i když na jiné úrovni. Na základě živnostenského oprávnění a 

profesních zkoušek připravuji a realizuji pro známé pražské developery stavební 

objekty převážně byty, rodinné domy, vila domy a jiné objekty.  

V podstatě ženijní řemeslo je hrubá stavařina, pravda se specifickým zaměřením a 

já stavařinu mám stále rád. Velikou radost v životě mi dělá moje rodina, na kterou 

se můžu vždy spolehnout, od syna máme dvě krásné a šikovné vnučky a od dcery 

vnoučka, který půjde za rok do školy. V Brdech mám krásnou chalupu, kde 

v průběhu celého roku trávíme každou volnou chvíli. A na závěr jenom krátký 

dodatek. Jako člen výboru našeho klubu jsem pořád slyšel, jaká je to paráda 

skákat na padáku typu křídlo, až jsem se v květnu 2013 tedy ve věku 68 let 

rozhodl, že budu opět skákat, protože to mně skutečně vždy bavilo. Zatím jsem 

jich neudělal moc asi 15 či 17, ale můžu říct, že to stojí za to. Všem, komu to zdraví 

a finance dovolí, vřele doporučuji. (S Pavlem komunikoval přes internet redaktor). 

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 

 

Spravodajca O KVV Banská Bystrica č. 4/2015 prináša na 12 stránkách formátu 

A-5 spomienky prísl. 2. čs. pdb pplk.  Ivana Komárnického z pera Emila Tencera. 

Redaktor ďalej postihuje v krátkých správách včítane fotodokumentácie akcie 

KVV B. Bystrica a účasť na iných, v uplynulom období. Išlo hlavne o 11. ročník 

memoriálu zakl. výs. vojska a  7. ročník vynálezcu padáka Š. Baniča (Smolenice 3.-

5.7.2015), Oslavy SNP v B. Bystrici, športové stretnutie v Prostějove (16.-

18.9.2015), Michalský deň v Partizánskom (26.9.), 21. výstup na Slemä (10.10.), 

odhalenie pamätnej tabule J. Kriváňovi (24.10.).  Spomienkám na cvičenie Vltava 

1966 sa venuje člen KVV B. Bystrica Š. Bobok.   

 

Červené barety č. 2/2015 sa na 16 stránkách formátu A-4 venujú hlavne 7. ročníku 

Memoriálu Štefana Baniča v Smoleniciach v dňoch 3. - 5.7.2015 (7 stránok). 

Informujú o 21. ročníku výstupu na Slemä (10.10.2015). O 3. ročníku Pochodu po 

stopách 22.vb píše jeden z prostějovských veliteľov V. Hurdálek. Histórii sa venujú 

články o A. Prvoničovi (1915 – 1944) - pilotovi 312. RAF, 22 pokračovanie bloku 

Slovenskí vojnoví parašutisti a Incident vo Venlo (únos britských spravodajcov a 

ich zavlečenie do Nemecka). 
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Prostějovský Zpravodaj č. 67 sa venuje VII. ročníku športového stretnutia 

v Prostějove (16.-18.9.), Setkání Prostějov 2015 , Smolenice (7/2015). J. Ondrejčák 

sa venuje histórii časopisu Zpravodaj, vychádzajúceho od roku 1993.  

Chvályhodné je, že o písomné príspevky sa podelil skoro celý výbor KVV 

Prostějov. Krátkými informáciami sa prezentujú i ďalšie kluby (Brno, Plzeň, 

Holešov). Sú predstavené výsledky športových parašutistov Dukly Prostějov 

v roku 2015 včítane veľkej fotografie družstva mužov. V závere je spoločenská 

rubrika a drobné klubové oznamy a návestia. 

 

SLOVO REDAKTORA 

 

Máme před sebou další rok činnosti KVVV Praha, dnes již 

jako z.s. (zapsaný spolek). Po výzvě  členům KVVV Praha se 

ozvali a napsali příspěvky např. P. Krajčovič, M. Mráček, 

na Padáček nezanevřel ani M. Juříček. Stále nám však 

unikají akce, kterých se členové zúčastnili ale akce a účast  

skončí v „propadlišti dějin“. Z posledních bych mohl 

jmenovat autogramiádu knihy O. Jurmana – „Špion“ na  

potlachu v Krčmě U Parašutistů (15.10.), Pamětné setkání 

k 71. výročí Karpatsko-Dukelské operace a 70. výročí 

osvobození Československa (10.10. Vestec u Prahy), 97. 

výročí vzniku samostatného československého státu (28.10. Praha – Vítkov). 

Některé akce nestihneme aktuálně zařadit do Padáčku např. Den válečných 

veteránů (11.11.), VČS KVV Prostějov (21.11.), atd. Takže rezervy stále jsou,..     

                                                                                                                                                                                                                 

Na ČS KVVV Praha 17.9.2015 naše řady rozšířili ( a omladili) a tímto je vítame 

v klubu: 

Svob. v zál. Josef HOLAS ( ⃰ 1951) , ZVS - VÚ 8280 Prostějov (1970–72),  počet 

seskoků: 51 

Kpt. v zál. Václav BÁLEK ( ⃰ 1946), ZVS – VÚ 8280 Prostějov(1965-67),  počet 

seskoků: 80  

Svob. v zál. Václav FILLA ( ⃰ 1942), ZVS Prostějov (1961-63),  počet seskoků: 500 

 

 

Naše řady opustili : 

27. 8. 2015 -  Jiří Křížek (85 let)  

3. 9. 2015 – mjr. v.v. Mgr. Miroslav Vaněk (77 let) 

12.11.2015 jsme na hřbitově Praha - Malvazinky uložili urnu kol. V.  Kouteckého 

(85 let) 

KVVV Praha z.s.  měl k 1.12.2015 celkem  63 členů 
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           UDĚLENÍ  VYZNAMENÁNÍ, MEDAILÍ A BLAHOPŘÁNÍ 

  

Při příležitosti životního jubilea výbor KVVV Praha udělil těmto    

členům KVVV Praha z.s. : 

 

 

Pamětní medaili KVVV Praha a blahopřejný diplom: 

 

                                       Vladimír DUCHOŇ – 75 let 

                                                Milena ČERNÁ 

 

 

 

Pamětní  stříbrnou medaili KVVV Praha a blahopřejný diplom - 

Za mimořádnou aktivní činnost při přípravě materiálů nutných na 

přeregistraci klubu:    

                                              Pavel GAVLAS 

                                               Jan ČEJKA 

 

 

Všem jubilantům a vyznamenaným blahopřejeme a do dalších let přejeme      

pevné výsadkářské zdraví. Medaile a blahopřejné diplomy budou předány na 

výročním shromáždění 5.12.2015 

 

 

PADÁČEK – Občasník Klubu vojenských výsadkových veteránů, z.s. Praha. Vychází 3x ročně (ke 

každé členské schůzi). Od čísla 23 rediguje Vladimír Gajdoš, e-mail: vladgaj@gmail.com, technické 

zpracování Pavel Břeský - breskyp@volny.cz, tisk Růžena Čermáková. Archív Padáčku uveřejněn na 

www.kvvprostejov.wgz.cz v sekci KVVV Praha.  Neprošlo jazykovou úpravou! 

 


