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VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ KVVV PRAHA z. s.
Konalo se v sobotu 5.12.2015 v hotelu DAP (Dům armády Praha), Vítězné
nám. č. 4, Praha 6 od 11.00 h. Kromě 69,5% účasti domácich členů byli
přítomni i nový předseda KVV Prostějov kol. F. Stavný, zástupci

(Předsedové KVVV Praha P. Gavlas a KVV ČR F. Stavný)

klubů J. Hradec, Holešov, Tábor, Praha – západ, Bratislavy, B. Bystrice.
Jednání odřídil kol. P. Břeský. Byly schváleny změny v organizačním řádu
KVVV Praha z.s., včetně několika připomínek, které zazněly na předchozích
ČS KVVV Praha z.s. Výbor byl doplněn kol. V. Duchoněm a kol. K.
Štrajtovou. Při příležitosti životních jubilejí a za pracovní výsledky v klubu
byli oceněni V. Duchoň, M. Černá, P. Gavlas, J. Čejka. Bylo schváleno
hospodáření klubu za rok 2015, podle Plánu činnosti na rok 2016 se
uskuteční výroční shromáždění KVVV Praha v sobotu 3.12.2016.

ÚDA PRAHA A VÝSADKÁŘI
Pojďme se na chvíli vrátit do doby, kdy bylo sotva 10 let po 2. světové
válce a život v Československu byl provázen řadou více, či méně důležitých
změn. Jedna z těch změn se týkala i tehdy u nás začínajícího, sportovního
parašutismu. Řízení tohoto nového, ale rychle se rozvíjejícího, sportovního
odvětví převzal SVAZARM. Znamenalo to, že od roku 1953, možná 54,
působily všechny civilní, sportovní para oddíly už jen a jen pod hlavičkou
Svazarmu. V té době ale platila nějaká armádní směrnice, která zakazovala
příslušníkům armády provádět seskoky z letadel v civilních oddílech. To se
samozřejmě mnoha mladým vojákům nelíbilo, sportovní skákání byla lákavá
záležitost. Z iniciativy Ivoše Kvasničky a Jana Kašpara se podařilo založit v
Praze vojenský, sportovní paraoddíl.
Para-sekce Ústředního domu armády byla zřízena při tělovýchovném
oddělení ÚDA v Praze a psal se rok 1954. Ve vedení této sekce působili již
zmínění pánové Kvasnička a Kašpar. Odborné řízení výcviku, včetně
provádění seskoků, zabezpečovalo Velitelství výsadkového vojska,
prostřednictvím Vojenské výzkumné stanice Boreček u Mimoně. Velitelem
tam byl v té době npor. Lukášek a o nás, začínající paragány, se starali
pánové Bastl, záklaďák MirekVírava a někteří další. Výcvikové zařízení bylo
na Borečku, seskoky byly prováděny na letišti Hradčany.
První společný výcvik členů nově vzniklé para-sekce ÚDA se uskutečnil
dne 7.12.1954 v tělocvičně na pražském Klárově. Byla nás plná tělocvična,
většinou samí mladí kluci a několik nás, mladých holek. Hodina v tělocvičně
a hodina v bazénu. Někteří z nás už v té době měli nějaké seskoky za sebou
jako vojáci nebo členové oddílů Sokola. Ostatní se na svůj první seskok z
letadla právě začali připravovat. V tělocvičně jsme trénovali všeobecnou
fyzičku a pořád dokola dopady a parakotouly. Ze sedačky umístěné nahoře
na žebříku jsme skákali do plachty a pamatuji se, že se nám ta plachta zdála
hrozně malá. Nedílnou součástí přípravy bylo plavání a všelijaké vodní
radovánky. Prošli jsme také zdravotní prohlídkou v ÚLZ. Na jaře roku 1955
jsme začali jezdit na Boreček, kde náš výcvik pokračoval. Pan Bastl nás učil
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balit padáky PD-47 a PZ-47. Postupně jsme to zvládli na balírně i na polních
balících stolech.
A potom konečně přišel den 12.6.1955 a my jsme na letišti Hradčany
nastupovali do slavné Dakoty C-47, k našemu prvnímu seskoku. Další
seskoky jsme prováděli z letadel C-3 Siebl, někdy z Dakoty nebo K-74.
Od 21.8. do 3.9.1955 jsme měli na Borečku další soustředění. Tehdy byla
ustanovena skupina žen ve složení: Rezková-Váňová, Zimová, K. Černá,
Sedláková, Potlucká-Pejpalová a M. Černá. Tato skupina byla vytvořena se
záměrem skočit český, výškový rekord s okamžitým otevřením padáku. Dne
27.8.1954 nás 6 „zkušených“ parašutistek nastoupilo na letišti v Hradčanech
do Dakoty a šlo se na to. Letadlo bylo tehdy doplněno několika muži, kteří
využili příležitost skočit si z velké výšky volným pádem. Během stoupání jsme
měli možnost několikrát si „loknout“ z přenosného dýcháku, který byl na
palubě. Naše ženské družstvo vyskočilo z výšky 4605 m. „ Pédety“ se
otevřely okamžitě a bez problémů. Letiště hluboko pod námi se však
nepřibližovalo, ale vzdalovalo, až se ztratilo. Přistály jsme tehdy opravdu
daleko od letiště u nějaké vesnice směrem na Mladou Boleslav. Jméno té
vesnice si už nepamatuji, ale akáty, ve kterých jsem skončila já, vidím docela
živě ještě dnes. Dopadlo to ale dobře, všechny jsme byly nalezeny bez úrazu a
dopraveny zpět na Boreček. Pěšky jsme nemusely, to vysazení nebyla naše
chyba. Seskok byl uznán jako ustanovující čs. rekord – hromadný seskok žen
s okamžitým otevřením padáku z výšky 4605 m. Jako „vojenská“ novinářka
se té akce tehdy zúčastnila i veteránům známá, Daga Minkewitzová a o
rekordu a rekordmankách napsala článek do novin. My, čerstvé
rekordmanky, jsme si potom ještě do konce soustředění, několikrát skočily z
Dakoty na letiště Hradčany. Někdy na podzim nás, všech šest držitelek
rekordu, pozval ministr národní obrany a mimo poděkování jsme dostaly i
hodinky. Náš rekord ale dlouho nevydržel. Ještě téhož roku jej překonaly
parašutistky z Brna, seskokem z více než 6000 m. To byla výzva a my jsme
začaly uvažovat o dalším rekordu v příštím roce.
V rámci zimní přípravy jsme chodili společně znovu do tělocvičny,
tentokrát do školy v Dejvicích. Před Vánocemi jsme uspořádali společné
setkání v ÚDA. V zimě jsme byli několikrát lyžovat ve Špindlerově Mlýně. Na
jaře roku 1956 proběhlo vyšetření v barokomoře a začali jsme opět jezdit na
Boreček. Od 2.7.1956 do 14.7.1956 proběhlo na Borečku druhé soustředění.
První týden jsme skákali z Dakoty a druhý týden z M1C Sokol. V září a říjnu
jsme jezdili skákat z An-2 do Klecan, kousek od Prahy. Balírnu padáků jsme
měli v Praze na Pohořelci. Při leteckém dnu jsme si někteří skočili na letišti v
Ruzyni také z balonu. Postupně se dávalo dohromady vhodné oblečení,
dýchače a další výstroj pro připravovaný ženský rekord. My, holky, jsme
doufaly, že bude i letadlo, které by nás vyneslo do vytoužených 8 kilometrů.
Nakonec žádné vhodné letadlo k dispozici nebylo a tak jme padáky, zabalené
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pro rekord, vyskákaly ze staré, dobré Anduly. Dne 15.9.1956 to byly poslední
seskoky pod hlavičkou ÚDA. V prosinci se konal v ÚDA závěrečný večer a
tak jsme se rozloučili s rokem 1956 i s para-sekcí ÚDA Praha. Sekcí prošlo za
dva roky jejího trvání 102 lidí a asi polovina z toho počtu se parašutismu
věnovala i po provedení základního výcviku. Skákalo se na tu dobu docela
dost. Nakonec jsme spočítali, že průměr na člena byl 39 seskoků za dva roky.
Někteří z nás ale s parašutismem neskončili. V příštím roce, tedy 1957, jsme
se rozešli do nově založených paraodborů Svazarmu, zejména v Praze a
Mladé Boleslavi. Podivné nařízení zakazující vojákům skákat z letadel mimo
armádu už neplatilo. Snažili jsme se ještě chvíli jezdit do tělocvičny na letišti
Praha Kbely, ale dlouho to nevydrželo.
Někdy v roce 2001 jsem dostala dopis od Elišky Váňové, členky našeho
kdysi rekordního družstva. Netrvalo dlouho a 6 členů bývalé para-sekce
ÚDA, Kašpar, Kvasnička, Šnobl, Pejpalová, Váňová a já, se po dlouhých
letech zase sešlo. Postupně jsme dohledali některé další kamarády a scházíme
se v různém počtu každý rok. Škoda jen, že někteří už nikdy nepřijdou.
Naopak pěkné je to, že i když para-sekce ÚDA už dávno, dávno zanikla, není
to tak úplně pravda. Ona totiž dodnes dává řádce lidí důvod se setkávat a mít
na co vzpomínat.
Milena ČERNÁ, KVVV Praha

(2013 – grafický list, 100 ks, uděluje EMPA)
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MALÍŘ LUKAS WIRP
Německý malíř Lukas Wirp, známy i jako „Marinemaler“ z Ratzeburgu,
vytváří obrazy s vojenskou tematikou jak z historie německé armády, tak i ze
současnosti.

(2013, grafický list, 200 ks, uděluje IG FJ)

SLOVO REDAKTORA
Máte před sebou další číslo Padáčku. Co mě zaujalo v posledním období?
Byly to termíny výročních shromáždění/schůzí KVVV ČR v roce 2015, kde se
do tří neděl (21.11. – 11.12.2015) vměstnalo 8 klubů. (V nových stanovách
KVVV Praha se objevil termín výroční členská schůze). Místo krátkých zdravic
k činnosti klubu pořádajícího VČS se začínají objevovat dlouhé referáty o
činnosti a akcích vlastních klubů. (Jak říká tajemník KVV SR MUDr. J.
Hanák, který hledá vzor ve finskem parlamentu Eduskunta, „diskusní příspěvek
by měl trvat tak dlouho, dokud vydrží řečník stát na jedné noze“). Účast všude
snad stihnul jen O. Jurman se svojí knihou „Špion“. Jestli jsem dobře
postřehnul na VS v Prahe, jsou tady náznaky prvních kontaktů Prostějova
s Polskem. Jako negativum vidím i inflaci různych pamětních odznaků se
stuhou, které jsou udělovány ale i prodávany (viz článek v Padáčku 26).
Kladem je, že se zlepšuje ochota členů KVVV Praha podělit se a napsat o
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účasti na různych akcích, svých zážitcích, vzpomínkách a názorech na
stránkách Padáčku. Prostor jsem dal i příspěvkům z dalších klubů.
Samozřejmě, že priorita příspěvků od členů KVVV Praha trvá. (Pozn. Jedná
se o osobní názor redaktora, s kterým nemusí každý zákonitě souhlasit).

Z PLÁNU ČINNOSTI KVVV PRAHA z.s.
ČS KVVV – 15.9.2016 – 16.30 h – hotel LEGIE, Praha 2
SCHŮZE VÝBORU KVVV – 6.6., 8.8., 5.9., - 16.30 h – Praha 6, Ruzyně
POTLACHY – 16.6., 21.7., 18.8., 20.10. – Od 17.00 h - Krčma U
Parašutistů, Resslova ul. 7, Praha 2 (každý třetí čtvrtek v měsíci)
KRÁTKÉ SPRÁVY
21.11.2015 sa akcie Hroznatín – L. Svoboda zúčastnili členovia KVVV – J.
Tvrzová, D. Tvrz, J. Kořízek, M. Matoušek.
Genpor. v. v. Jaroslav Klemeš (31.1.1922 Čadca) oslávil svoje 94 narodeniny.
„Dedko výsadkárov“ oslavoval 27.1. v Parkhoteli Průhonice ale i 28.1. vo
vojenskom klube Rozhledna v Chrudimi. Ide o jedného z posledných žijúcich
západných výsadkárov, člena výsadku PLATINUM - PEWTER.
Člen KVVV E. Křížek (65 rokov) uskutočnil v rokoch 2014 - 2015 117
zaujímavých zoskokov. Mihol se i v klipe o senioroch Olgy Lounovej. Rok
2016 zahájil zoskokom v Klatovech, takže 118 zoskokov stačilo na udržanie
triedy „D“. Ďalej sa stretol s genpor. v. v. J. Klemešem v pražskej Vojenskej
nemocnici (spoločne s F. Zíchou) , zalyžoval si u Pasek s P. Korbom. O tomto
vitálnom členovi budeme počuť i tento rok, chystá sa 5.-13.8, na 13. svetové
majstrovstvo veteránov v kategórii S.O.S. (Skydivers Over Sixty) do
Eisenachu.
10.3.2016 sa zúčastnili položenia vencov k hrobu gen. K. Palečka (†1962)
v Plzni za KVVV Praha P. Břeský, J. Urban, J. Čejka, L. Vlček.
V stredu 23.3.2016 absolvovalo 8 členov ( Štrajtová, Tvrzová, Tvrz, Čejka +
Čejková, Břeský, Visingr, Kořízek) prehliadku s kvalifikovanou
sprievodkyňou katedrály sv. Víta (Vojtěcha a Václava) a Zlatej uličky na
Pražskom hrade.
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(J. Urban / KVVV Praha a J. Klemeš / Platinum-Pewter)
PREČÍTALI SME ZA VÁS
Spravodajca O KVV Banská Bystrica č. 1/2016 pokračuje v spomienkách
prísl. 2. čs. pdb Ivana Komárnického na koniec II. svetovej vojny. Je
dokončený i článok Cvičenie Vltava 1966 tak, ako to videl účastník,
absolvent ŠDZ v Holešove, Pavol Bobok. Jaroslav Janíček sa vracia
k stretnutiu absolventov ŠDZ, ktoré sa uskutočnilo v Holešove 14.-16.8.2015.
Rozsiahly článok nám približuje 3. stretnutie výsadkových veteránov ex.
NDR (Fallschirmjäger IG FJ) v Magdeburgu 31.7.-2.8.2015. Nasledujú
novoročné želania od jednotlivcov a výsadkových klubov.
Pôvodné Červené barety č. 2/2015 sa pripojením stránok o havárii 2 lietadiel
L-410 so skydivermi v Slávnici 20.8.2015 zmenili na číslo 2-3/2015 s 20
stránkami. Červené barety 1/2016 z marca 2016 prinášajú príhovor predsedu
KVV Bratislava I. Hulína na rok 2016. Venujú sa i návšteve N GŠ OS SR
gen. M. Maxima v Afganistane. Článok k 72. výročiu vzniku 2. čs. pdb je
z pera historika J. Bystrického a je z časopisu SZPB Bojovník 2/2016.
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V cyklistických expedíciach po stopách M. R. Štefánika v rokoch 1990 a 1991
je predstavený prezident KVV SR Jozef Tuček. Nostalgický článok sa venuje
koncu bratislavského letiska Vajnory a sú pod ním podpísané B. Pätoprstá a
M. Slezáková. O výsadkároch v slovenskej literatúre píše J. Rezník. Seriálu
na pokračovanie o slovenských vojnových parašutistoch sú venované bloky
23, 24. „Rozpísali“ sa starší členovia KVV Bratislava a výsledkom sú
zaujímavé spomienky na parašutistické začiatky z 50-60 rokov J. Zrnka
(ZVS 1951-53 Zákupy, Prešov – 36 zoskokov!) , M. Vaigla (1967-69 vel. 71.
vpr) a MUDr. G. Vodu (1964 lekár 22. vb Prostějov, prvé zoskoky s GK so
zdrav. materiálom).
8 stránkový Zpravodaj KVV Prostějov č. 68 (1/2016) sa venuje hlavne
Výročnému zhromaždeniu KVV Prostějov – 21.11.2015. Informuje o činnosti
za rok 2015, pláne akcií na rok 2016. Došlo k zmenám vo výbore, novým
predsedom bol zvolený kol. František Stavný, nahradil Jindřicha Čtveráka,
výbor KVV Prostějov bol zredukovaný z 11 na 9 členov. Na výročnom
zhromaždení sa objavila nová primátorka Prostějova PhDr. Alena Rašková.
Nasledujú informácie o účasti členov KVV Prostějov na iných výročných
zhromaždeniach. Išlo o kluby Zlín (28.11.), Liberec (28.11.), J. Hradec (2.12.),
Brno (4.12.), Chrudim (5.12.), Praha (5.12), Holešov (11.12.). Klub usporiadal
rad spoločenských akcií a na ďalších sa zúčastnil. Išlo o Vínobranie
v Dětkovicích (23.10.), krst knihy D. Jiráska „ Histórie českých speciálních
sil“, kmotrou bola vnučka gen. F. Moravca – Anita Gard (Moravcová) žijúca
v USA (11.11.). 4.12. sa uskutočnil Mikulášský večierok v reštaurácii U Tří
bříz v Prostějove. 1.12. sa potom zúčastnili slávnostného nástupu 102. pzpr
pri príležitosti 12. výročia vzniku útvaru. Nasledujú príspevky iných klubov
– Výsadkové vínobranie v Holešove, Otvorenie expozície Jana Kubiša
v Dolních Vilémovicích, Údržba pomníkov v Hostýnských vrchoch.

VČS KVV BANSKÁ BYSTRICA
Uskutočnila sa v piatok 12.2.2016 od 10.00 h v Spoločenskom klube
Veliteľstva vzdušných síl ozbrojených síl SR vo Zvolene. Prítomných bolo 34
členov, čo predstavovalo 68%. KVV SR bolo kompletne zastúpené (J. Tuček,
F. Glatter, V. Puchoň, J. Hanák). Zastúpené boli kluby Bratislava, Žilina,
oblasť Šumiac, z ČR Olomouc, Praha, starosta a učiteľka z obce Šumiac.
Správu o činnosti klubu predniesol predseda V. Kavický. 24.10.2015 bol
odhalený pomník J. Kriváňovi (1926 – 1960) v lokalite Trnavá Hora, veľký(i
finančný) podiel na pomníku mal hlavne člen klubu M. Mrenica. V predaji
bol klubový kalendár. Na rok 2016 plánuje klub akcie Michalský deň (letisko
M. Bielice), pomník V. Hlôškovi. VČS bude pravdepodobne v 2/2017.
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(Predseda O KVV B. Bystrica V. Kavický – vpravo)

VČS KVV BRATISLAVA
5.3.2016 se paraskupina Štrajtová, Minkewiczová, Urban, Tvrz, Visingr a
Mráček tradičně zůčastnila výroční bilance KVV Bratislava. Po uvítání
Spišskou borovičkou a ubytování bylo zahájeno obvyklé výroční jednání a to
předsednictvem při účasti náč. GŠ slov armády a nám. min obrany, včetně
dalších významných hostů. Přítomno bylo cca 50 bratislavských členů a 55!!
hostů ze Slovenska, z Brna, Jindřichova Hradce, Chrudimi, Prostějova,
Plzně, Prahy, atd. Za nás, po dohodě, přednesl zdravici pražských klubistů
Mirek Mráček, spolu s osobní vzpomínkou na působení ve Vajnorech,
Košicích, Prešově. Zvlášť pak pozdravil velké množství přítomných dam. To
se hodilo, vzhledem k blížícímu se svátku žen. Vystoupila řada řečníků a
usnesením se jednání uzavřelo. Následovalo pohoštění a dobře organizovaný
program večera. Družili jsme se do půlnoci a bylo mnoho vzpomínání nakonec i objímání. Druhý den jsme se spořádaně přesunuli do Prahy.
Miroslav MRÁČEK, KVVV Praha
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(M. Mráček, D. Tvrz, K. Štrajtová na VČS O KVV Bratislava)
PREDSTAVUJEME KLUBY - KVV TRENČÍN
Je sobota, 6. februára 2016. V Posádkovom klube OS SR sa po 13. raz stretli
členovia Klubu vojenských výsadkárov, aby na svojom rokovaní zhodnotili
rok 2015. Všetko je, tak ako po iné roky, pripravené. Na stole je postavená
socha, náš symbol, výsadkár s padákmi pripravený na zoskok. V rohu
miestnosti sa vynímajú zástavy SR, EÚ a naša klubová. Na paneloch je časť
výstavy, ktorá bola nainštalovaná v obci Drietoma v júni 2015. Za
predsedníckym stolom je na stene povesený padák a na ňom symbol KVV
Trenčín. Po zaujatí miest dostáva slovo kolega Roman Herman. Prednáša
život a poslanie rodáka z Drietomy, parašutistu z „Východu“, kpt. Jozefa
Jablonku. J. Jablonka ako príslušník paraskupiny Javor bol trikrát vysadený
do nepriateľského týlu. Naša história nepozná nikoho, kto takto v tomto
rozsahu splnil úlohu. Po úvode sa ujal slova predseda klubu plk.v.v. Ing.
J.Krajčír. V otváracom prejave privítal hostí: Prezidenta KVV SR plk.v.v.
Ing. J. Tučeka, CSc., viceprezidenta KVV pplk.v.v. V. Puchoňa, tajomíka
KVV MUDr. J. Hanáka. Pozvanie prijal a rokovania sa zúčastnil primátor
mesta Trenčína Mgr. R. Rybníček. Predseda privítal viceprezidenta Asociácie
amerických parašutistov nesúcej meno Štefana Baniča so sídlom v Dallase –
generála v.v. Ing. E. Vestenického. Srdečne boli privítaní predsedovia klubov
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a združení s vojenským zameraním ich činnosti: z ČR zo Zlína predseda
KVVV plk.Vladimíra Maděry - mjr. v.v. Ing. J. Krause so sprievodom, za
Klub generálov SR – predseda regionálnej skupiny SEVER – genpor. v.v.
Ing. P. Honzek, predseda Klubu letcov a parašutistov Trenčín – pplk. v.v. Ing.
S. Kamenický, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín – pplk. v.v.
Ing. E. Bittera, predseda KVV Bratislava por. v.z. MUDr. I. Hulín, za KVV B.
Bystrica kolega L. Haverla so sprievodom, predseda KVV Vrútky plk. v.v.
PhDr. P. Švrlo, PhD, pán J. Korený – predstaviteľ Klubu filatelistov Trenčín,
pán Š. Krajčovič – predstaviteľ Aeroklubu Trenčín. Srdečne bola privítaná
neter spomenutého kpt. Jablonku – pani Kuklová s manželom. Symbolickou
minútou ticha si prítomní uctili a vzdali hold členom, ktorí nás v minulom
roku opustili: mjr. v.v. MUDr. Július Činčár, mjr. v.v. Július Dolák. Po
privítacom akte bol riadením schôdze poverený npor. v.v. Ing. D. Sadloň.
Program VČS bol jednomyseľne prijatý, takže sa pokračovalo podľa plánu.
Správu o činnosti predniesol predseda klubu. Táto bola obšírna, zahrňovala
všetky oblasti pôsobenia klubu. Boli vyhodnotení aj jednotliví členovia tak,
ako sa zúčastňovali akcií samotného klubu a aj akcí iných klubov a
spoločenských organizácií. Poďakovanie patrilo aj tým členom, ktorí aktívne
pracujú vo svojich vlastných kluboch. Vzhľadom na služobnú
zaneprázdnenosť primátora si slovo vzal prezident KVV SR plk.Tuček.
Rozhodnutím predsedníctva KVV SR boli za prácu v klube bronzovou
medailou J. Gabčíka ocenení kolegyňa E. Škriečková, kol R. Pišný, M.
Pivoluska. Striebornou medailou J. Gabčíka bol ocenený kol. D. Sadloň.
Predsedníctvo KVV SR udelilo bronzovú medailu J. Gabčíka primátorovi
mesta Trenčín Mgr. R. Rybníčkovi. Za prácu v prospech 5. pŠU Žilina, KVV
SR bol zlatou medailou J. Gabčíka vyznamenaný gen.por. Ing. P. Honzek.
Predseda Klubu vojenských výsadkových veteránov plk. Vladimíra Maděry
Zlín – mjr. v.v. Ing. J. Krause vyznamenal predsedu klubu J. Krajčíra a
hospodára klubu M. Mikulovského medailou Za zásluhy I. stupňa. Schôdza
potom pokračovala Správou o stave členskej základne a stave hospodárenia,
prednesenej kolegom Mikulovským. Predložený návrh Plánu na rok 2016 bol
taktiež jednomyseľne prijatý. V diskusii vystúpili pozvaní hostia so svojimi
príspevkami a samozrejme členovia klubu. Záverom schôdze bolo prijaté
uznesenie, schvaľujúce Správu o činnosti, Správu o stave členskej základne a
stave hospodárenia, Plán na rok 2016. VČS sa zúčastnilo 19 hostí a 22 členov
klubu. Neprítomní členovia boli riadne ospravedlnení. Záverečné slovo
predniesol predseda KVV Trenčín, poďakoval hosťom za prijatie pozvania a
ich účasť. Poďakoval všetkým členom za prácu počas roka 2015. Zaželal
prítomným veľa úspechov pri plnení svojich klubových, služobných, ale aj
osobných úloh. Zároveň ich pozval na pripravené pohostenie.
Jozef Krajčír, (do 3.3. 2016 predseda O KVV Trenčín)
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M. Mikulovský, J. Krajčír (KVV TN), J. Krause, F. Malota (KVV Zlín)

JAK JSME CVIČILI NA VLTAVĚ…(Část I.)
/23.9.2016 se sejdou přímí účastníci v Prostějově, Národní dům/
V závěru roku 1965 se v “ Plánu bojové a politické přípravy pro rok 1966 ”,
(tak se v té době výcvikové programy nazývaly), poprvé objevil název
spojeneckého cvičení vojsk Varšavské smlouvy - VLTAVA. Cvičení se mělo
konat na území naší vlasti za účasti útvarů a jednotek Maďarské armády,
Národní lidové armády NDR, Sovětské a Československé armády. Šlo o
největší akci vojsk na území naší republiky od ukončení 2. světové války.
Bylo pokračováním řady obdobných cvičení provedených v předchozích
letech vojsky paktu na území Polska, Maďarska, NDR, Bulharska a
Rumunska. Ta nesla název DUNAJ, KVARTETO a ŘÍJNOVÁ BOUŘE. Ze
strany zahraničních armád se cvičení VLTAVA zúčastnilo více než dvanáct
tisíc vojáků a množství bojové techniky jak pozemního vojska, tak stíhacího,
bombardovacího i dopravního letectva. Jak se později ukázalo, stala se účast
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22. výsadkové brigády a 7. výsadkového pluku na tomto vojenském
vystoupení, největším nasazením československých vojenských výsadkářů od
jejich vytvoření v novodobých dějinách. Oba útvary na něm předvedly nejen
technické možnosti, ale i mimořádné schopnosti a dovednosti svých
příslušníků, v míře do té doby nevídané. Pro účast na cvičení byla vytvořena
fiktivní výsadková divize, kterou tvořily tři výsadkové padákové prapory (
65., 71., 72. vpr ), 22. výsadkový protitankový dělostřelecký oddíl (22. vpto),
jeden motostřelecký pluk bez tankového praporu (33. msp), jeden spojovací
prapor, jeden dělostřelecký oddíl houfnic122mm a protiletadlová baterie.
Sestavu brigády doplňoval oddíl samohybných protitankových děl sovětské
armády se dvěma bateriemi. První byla vyzbrojena “ samohybkami ” ASU-57
vysazovanými na padácích a druhá těžším typem SU - 85, ty byly
přepravovány letecky na palubě letounů AN - 12. Organizační strukturu
brigády doplňovala rovněž velitelská rota.

K vysazení na hlavní doskokovou plochu bylo vyčleněno 1635 osob, k dobytí
letiště byl určen výsadek v síle praporu složený ze tří rot o celkovém počtu
220 osob. Pro leteckou přepravu byly vyčleněny dva vrtulníkové pluky Mi - 4
doplněné čtyřmi sovětskými vrtulníky Mi – 6 a dále 12 letounů Il - 14 T od 1.
dopravního leteckého pluku ČSLA. Síly dopravního letectva ČSLA v této
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sestavě však na přepravu velké výsadkové jednotky nestačily. Proto byly na
naše území přesunuty dva dopravní letecké pluky ze SSSR. Ty byly oba
vybaveny 45 letouny AN-12. Celkem 90 velkokapacitních letounů. Tento typ
letadel jsme před tím poznali při přecvičení v letech 1964 - 1965. Problémem
bylo hromadné použití tehdy nových, ne plně spolehlivých československých
padáků OVP – 65. Na nich se tehdy skákalo přes to, že u nich docházelo k
potížím při otevírání takzvaných ”zádržkových” zámků. Vše bylo vyřešeno
dodáním asi 1500 souprav sovětských hlavních a záložních padáků typu D 3. Přechod na jejich použití zvládli příslušníci brigády během deseti dnů.
Bylo nutno naučit výsadkáře tyto padáky balit a připravovat pro vlastní
seskok. S otázkou jejich řízení problémy nebyly, neboť konstrukce tohoto
typu nic podobného neumožňovala. Padák po otevření odolával jakýmkoliv
pokusům o změnu směru snášení, tedy řízení. Při jeho použití nedocházelo ke
vzájemnému spojení dvou výsadkářů. K tomuto jevu občas dochází při
hromadných vysazeních, setkáním výsadkářů ve vzduchu. Brigáda pro toto
cvičení “stála“ na straně modrého - tedy protivníka. Cílem nasazení bylo
prokázat schopnost připravit se a provést vysazení na velkou vzdálenost s
bojovou technikou, kterou v té době byly vybaveny motostřelecké jednotky.
Šlo především o obrněné transportéry OT - 64 a OT - 65, 30mm
protiletadlové “dvojkanóny” vzor 53/59, 122 mm houfnice s tahači PRAGA V
- 3S a další zbraně.
K provedení “leteckého mostu” bylo vyčleněno:
12 ks samohybných houfnic typu SU - 85,
6 ks protiletadlových “ dvojkanónů” 30 mm Pldvk „ Ještěrka “
14 ks OT 64 a 65,12 ks houfnic 122 mm,
6 terénních vozidel GAZ 69 (A),
2 rádiové vozy,
6 bezzákluzových kanónů vzor. 59 ráže 82 mm
Úkol výsadkové divize byl následující:
Po vysazení na dvě doskokové plochy splnit několik samostatných úkolů v
týlu protivníka ve prospěch vlastních útočících pozemních jednotek. Úkoly
bylo nařízeno plnit po praporech. Jedním praporem provést přepad letiště
Bechyně. Letiště obsadit, zabezpečit a udržet jej pro přistání dopravního
sledu s bojovou technikou, na kterou po vyložení nasednout a zařadit se do
sestavy pěšky postupujících hlavních sil brigády. Tím ji posílit pro další
útočnou činnost k postupu na směru, především zvětšením palebné síly a
pohyblivosti hlavních jednotek.
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Po vysazení hlavní části výsadku na doskokovou plochu ohraničenou
osadami Hartmanice – Mažice a Zálší nedaleko jihočeského města Veselí nad
Lužnicí. Jedním praporem obsadit a udržet most přes řeku Vltava do
příchodu vlastních tankových jednotek. Spojit se s nimi a dále pokračovat
jako tankový výsadek v rozvíjení útočné činnosti ve směru na Jindřichův
Hradec. Druhou částí výsadku, po shromáždění na doskokové ploše obsadit a
zabezpečit přechody přes řeku Lužnici u Soběslavi a pokračovat v útočné
činnosti ve směru na východ, do prostoru osady Deštná u Jindřichova
Hradce. Vrtulníkovým výsadkem v síle motostřeleckého praporu vytvořit
předmostí na řece Vltava a zabezpečit tak vytvoření podmínek pro zřízení
pontonového mostu k přepravě pozemních jednotek přes tento vodní tok. Za
postupu jednotlivé části výsadku překonávaly menší vodní toky a
zabezpečovaly přechody přes ně. Vytvářely tak podmínky pro „rychlý postup
vlastních” pozemních jednotek. Cvičení bylo provedeno v první polovině
měsíce září. Brigáda byla v krátké době doplněna zálohami, technikou a
vyčleněnými jednotkami. Během jednoho týdne provedla bojové stmelení
spojené s nácvikem použití bojové techniky motostřeleckých jednotek v boji v
prostoru VVP Libavá. Zde se také soustředila pro plnění úkolu. Štáb brigády
zplánoval celou operaci, která využívala ke startu letišť Ostrava – Mošnov,
Přerov a Prostějov. Vlastnímu provedení předcházelo takticko - pořadové
cvičení praporů s vysazením na plánované doskokové plochy za velmi
složitých povětrnostních podmínek, které bylo provedeno dne 12. září
(pokračování…)
Petr Čejka, KVV Jindřichův Hradec
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Na VZ KVVV Praha z.s. 5.12.2015 naše řady rozšířili a tímto je vítame
v klubu:
František ZÍCHA ( ⃰ 1955), Praha 4, počet seskoků 30
KVVV Praha z.s. měl k 1.5.2016 celkem 71 členů.

BLAHOPŘÁNÍ, UDĚLENÍ MEDAILÍ, VYZNAMENÁNÍ
Při příležitosti životního jubilea, výbor KVVV Praha udělil těmto členům
KVVV Praha z.s.:
Blahopřejný diplom: Priečinský Pavol – 75 let
Křížek Evžen – 65 let
Borská Růžena – 95 let
Holas Josef – 65 let
Janovský Miloš – 45 let
Červinka Benedikt – 45 let
Blahopřejný diplom a medaili KVVV Praha:
Minkewitzová Daga – 85 let
Blahopřejný diplom a medaili KVV ČR:
Janko Jiří – 75 let
KVV SR udělil Pamätný odznak KVV SR – Krajčovič Pavel

Z obsahu Padáčku 26: ČS KVVV Praha 12.5.2016 / 22. ročník behu J. Gabčíka –
Žilina 28.5.2016 /Pochod po stopách 22. vb - IV. ročník pochodu pplk. J. Starého
25.6.2016/ Memoriál ZVV 12. ročník Otrokovice 27.-29.7.2016/ 4 th
International Paratrooper Reunion, Stölln/Rhinow 5.-7.8.2016/ O vyznamenáních/
atď.
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!
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