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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY KVVV PRAHA, z. s.
doc., Ing. Pavel Gavlas, CSc.
Dnešní

konference

nazvaná

„VÝSADKÁŘI

KE

STÉMU

VÝROČÍ

ZALOŽENÍ

REPUBLIKY“ s podtitulem – „Sto let od vzniku republiky Československé a 25. let KVVV
Praha“, je zřejmě jednou z mnoha akcí místního, regionálního, či celostátního významu
v letošním roce. Československá republika a z ní v r. 1993 vzniklé dva samostatné státy, slaví
100 let svého trvání. Současně slaví čtvrt století trvání i organizátor konference – Klub
vojenských výsadkových veteránů Praha a doufáme, že spojení těchto dvou nesouměřitelně
významných událostí nebude příliš kritizováno jako troufalost.
Naše konference se koná 1. 10. 2018, což je přesně na den 71 let od okamžiku, kdy výsadkové
vojsko ČSA rozkazem č. 1 velitele výsadkového vojska gen. Palečka, vzniklo.
Cílem dnešní konference je, na pozadí stoleté existence našeho státu, přiblížit místo a úlohu
výsadkových jednotek při jeho vzniku a udržení existence, ukázat význam tohoto druhu vojska
a jeho tradice. Přiblížit činnost Klubů výsadkářů – veteránů, kterých jsou více než dvě desítky
v ČR a SR a sdružují odhadem více než 1500 osob – bývalých vojenských výsadkářů, (vojáků
základní služby i z povolání), svazarmovských výsadkářů, ale i příznivců, kteří nikdy
neskákali.
Na úvod jednání uctěme památku našich členů, kteří se dnešního výročí nedožili:
Čestní členové Klubu: arm. gen. Tomáš Sedláček a genmjr. Rudolf Krzák, parašutisté –
účastníci zahraničního odboje, plk. Václav Koutecký, první předseda Klubu, prap. Jiří SchamsRegi, zemřel na následky zranění na zahraniční misi, pí. Růžena Borská, účastnice domácího
odboje a parašutistka, mistr Radoslav Brzobohatý in memoriam, pí. Eliška Váňová, jedna
z prvních parašutistek v oddílu při Ústředním domu armády Praha a dalších 45 řadových členů
Klubu, kteří nás od roku 1993 do dnešního dne opustili a odešli do „výsadkového nebe“.
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ČESKÁ VÝSADKÁŘSKÁ PREHISTORIE
PaedDr. Jindřich Marek, VHÚ Praha
Vážené dámy, vážení pánové,
pro

dnešní

prvopočátků

setkání

jsem

parašutismu

vybral
u

nás,

problematiku

úplných

které

zákonitě

vedly

k pozdějšímu vzniku našeho výsadkového vojska. V této
souvislosti stojí rozhodně za pozornost již to, že již v letech
1. světové války nechybělo mnoho k tomu, že se parašutisty ve
svých řadách mohli pochlubit i českoslovenští legionáři v Itálii.
Na žádost šéfa zpravodajského oddělení I. armády plukovníka
Marchettiho z 4. června 1918 vybral velitel jedné z čs.
výzvědných rot podporučík Alexandr Prejda z řad dobrovolníků
čtyři muže, kteří měli projít speciálním výcvikem pro operační
činnost v týlu rakousko – uherské armády.
Slovinský důstojník kapitán dr. Ljudevit Pivko, který působil po dezerci z rakouské armády po
boku českých výzvědčíků, sice ve svých pamětech uvádí, že „dne 19. července 1918 jsme
zkoušeli na anglickém letišti Grossa u Camisana spouštění se z letícího aeroplánu pomocí
padáku (caduta).“, ale další podrobnosti či zmínku, zda se této akce aktivně zúčastnili i vybraní
čeští legionáři četaři František Bednařík a Robert Rada, svobodník František Mrázek a střelec
Rudolf Petr, bohužel neuvádí. Při pohledu do tzv. Poslužných listů legionářů u všech čtyř
zmíněných českých dobrovolníků však zatím vše nasvědčuje tomu, že se naši legionáři nakonec
tohoto výcviku zřejmě nezúčastnili.
Historický parašutistický válečný primát si tak nakonec v říjnu 1918 odnesli Francouzi, kteří
vysadili 20. října 1918 za německými postaveními v Ardenách majora Evrada a nadporučíka
Enrissina spolu s jedním vojákem. Na čtvrtém padáku byla vysazena radiostanice a trhaviny.
Trojice Francouzů celý týden prováděla v německém týlu malé sabotážní akce a radiostanicí
hlásila výsledky svých pozorování. Když se Němci začali v úseku jejich nasazení stahovat,
přešli francouzští parašutisté zpět do vlastních linií.
Jinak se padák v této válce používal zatím jen jako prostředek záchrany letců a pozorovatelů
v upoutaných balonech. Ti z rakousko-uherské armády, mezi kterými působili i čeští vojáci,
provedli v nouzi 54 seskoků a dalších 115 cvičně.
5

V období 1918 – 1938 potom vznikly samostatné výsadkové jednotky v Itálii, Francii,
Německu, Sovětském svazu i republikánském Španělsku a výcvik parašutistů – vojáků byl
zahájen i v Polsku, avšak v armádě tehdejšího Československa sloužil padák od roku 1923
prakticky výhradně jen jako prostředek záchrany vojenských letců.
Zprvu byly používány německé padáky „Heinecke“, ale v roce 1924 byl u nás již zkonstruován
první domácí padák na ruční otevírání pilota F. P. S. a následujícího roku veřejně vyzkoušen.
Název padáku připomínal počáteční písmena příjmení jeho konstruktérů mjr. letectva Fialy,
kpt. letectva Popeláka a ing. Svobody. Seskoky s ručním otevřením byly prováděny zprvu tak,
že skokan vystoupil na křídlo letadla, otevřel padák a nechal se strhnout větrem! V té době se
však objevují i první pokusy o volné seskoky. Během roku 1928 došlo k definitivnímu
nahrazení padáků Heinecke novými padáky F. P. S.
V roce 1927 rozjela výrobu padáků továrna PAK v pražských Holešovicích a zdatným
konkurentem jí byla firma Heinricha Klingera z Bratislavy s filiálkou ve Svitavách.
V 30. letech potom čs. letci používali padáky značek „PAK VII“ a „SVĚT“ (S. W. T.). Ten
zkonstruoval nadšenec nadporučík letectva v záloze Josef Rezler, který se vývoji padáku
věnoval deset let a své konstrukce vyzkoušel osobně několika seskoky.
Závěrečnou zkoušku s posledním typem Rezlerova padáku provedl z výše 700 metrů 16. března
1935 rotný Jaroslav Švabenský a tehdejší tisk neopomněl zmínit, že „padák je poprvé v historii
padáků zhotoven z českého hedvábí...“
Seskoky s padáky však prováděli někteří letci občas i
na tehdy velice populárních a hojně navštěvovaných
leteckých dnech. Někdy však přišel zákaz a například
v roce 1932 byly na leteckém dnu v Praze shazovány
na padácích pouze pytle s pískem. Negativně ovlivnila
první

úvahy

o

vytvoření

jednotky

vojenských

parašutistů tragédie, ke které došlo ve Kbelích 7.
června 1936. Tehdy se zde konal před 250 000 diváky
(!)

velký

„Armádní

letecký

den

1936“

jako

demonstrace brannosti za účasti 200 letadel. Mimo to
byl patnácti letcům povolen skupinový seskok z
bombardérů Avia F-IX, který byl aranžován jako
Dobový plakát

záchrana osádek ze tří sestřelených letounů. Z každého
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stroje tehdy seskočilo po pěti mužích: Poručíci letectva Kůrka1, Žerovnický2, Klán3,
Holomoucký4, Skácel, Pálka, Placek, Šnajdr5, Budil, Leitner, Hlaďo6, podporučík Maloušek,
rotmistr Vrhel, četař Vopálecký7 a desátník Fortelný.
Bohužel por. let. Karel Skácel, Letecký pluk 2, při seskoku zahynul.
Již za čtyři dny se však ve čtvrtek 11. června na letišti v Hradci Králové konal další letecký den
s podobnou, tentokrát úspěšnou, ukázkou. Tehdy seskočili poručíci Rys8, Dekastelo9, Schubert,
rotmistr Barva10 a četař Dalecký.11

1

Rudolf Kůrka se stal po odchodu do zálohy tajemníkem Svazu letců a publikoval některé statě o parašutismu.
Jan Žerovnický zahynul 7. ledna 1942 jako příslušník RAF ve Velké Británii při výcviku u 56. O.T.U..
3
Jan Klán (1911 – 1986) působil za války ve Francii (8 vzdušných vítězství), Velké Británii i na východní frontě.
4
Miroslav Holomoucký byl zavražděn nacisty v koncentračním táboře Mauthausen.
5
Josef Šnajdr, D.F.C. (1909 – 1992) létal za války u 311. čs. bombardovací perutě, které velel od dubna 1942 do
února 1943.
6
Jaroslav Hlaďo, O.B.E.,D.S.O. a D.F.C. (1913 – 1990) se v roce 1937 zúčastnil legendárních leteckých závodů
v Curychu, v roce 1940 uletěl z protektorátu do Sovětského svazu a v závěru války velel ve Velké Británii čs.
stíhacímu wingu.
7
Josef Vopálecký (1911 – 1995) létal za války jako pilot 68. noční stíhací perutě RAF.
8
Miloš Rys zahynul při letecké havárii 23. července 1938 u polního letiště Borek u Cerhovic během
meteorologického letu s letounem Š–328.142.
9
Josef Decastello zahynul 3. června 1940 nad Francií u Thieux při havárii letounu M.B. 152, který byl zřejmě
omylem sestřelen francouzskou protiletadlovou obranou.
10
Karel Barva působil za války ve Velké Británii jako radiotelegrafista Vojenské radiové ústředny (VRÚ), která
udržovala spojení s parašutistickými skupinami, vysazenými do protektorátu.
11
Rudolf Dalecký padl 5. května 1945na vysočanském nádraží během Pražského povstání.
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Popularitu

u

veřejnosti

si

v letech

Masarykova

Československa coby parašutista získal jako první ve 20.
letech pilot praporčík Alois Vrecl (1896–1983), bývalý stíhač
rakousko-uherského letectva s 3 sestřely za 1. světové války,
který v další světové válce sloužil ve Velké Británii jako pilot
– instruktor u 24. a 501. perutě RAF! Vrecl provedl řadu
cvičných i veřejných seskoků a působil jako instruktor letců
pro seskoky padákem.
Ve 30. letech na sebe potom výrazně upoutal pozornost
úředník Masarykovy letecké ligy poručík v záloze Ludvík
Pavlovský z Rosic u Brna (1901–1991), který 3. října
1935 překonal světový výškový rekord12, když při
svém teprve čtvrtém seskoku padákem opustil letoun
Letov Š – 528 továrního pilota Bohuslava Kovandy s
okamžitým otevřením padáku mezi Kostelcem a
Brandýsem nad Labem ve výši 8 705 metrů! Seskok v
počáteční teplotě – 38°C byl dramatický. Pavlovský
ztratil jednu rukavici a utrpěl vážné omrzliny ruky.
Zároveň ho při seskoku trápily silné žaludeční křeče.
Po převozu do pražské vojenské nemocnice mu chtěli
zprvu lékaři amputovat pravou ruku, ale nakonec se jí
podařilo zachránit. Ve Vojenském leteckém studijním
ústavu zatím přezkoušeli barografy a po odečtení 75 metrů na vyrovnání nepřesnosti měřících
přístrojů, stanovili, že rekordní seskok se uskutečnil z výšky 8705 metrů. Za zmínku stojí také
to, že seskok byl proveden na padáku „Svět“ firmy Klinger a pro tuto příležitost dodala zvlášť
upravený padák, který měl větší nosnou plochu 60 m2 místo obvyklých 42 m2.
Nakonec před vojáky u nás ve 30. letech získala určitý „předstih“ i civilní veřejnost. Zásluhu na
tom měly tzv. „padákové věže“. První z nich byla u nás do výše 41 metrů postavena jako
největší atrakce Středomoravské výstavy v Přerově, která se pod patronací prezidenta republiky
E. Beneše konala v Přerově v létě 1936.

12

Pavlovského rekord překonal až v červenci 1937 sovětský výsadkář Kajtanov, který předtím absolvoval 422
seskoků padákem a prošel i zkouškami v podtlakové komoře. Seskočil z výše 9 800 metrů a jeho seskok trval 27
minut. V březnu 1938 jej potom překonal seskokem z výše 10 700 m Francouz James Williams.
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Křest věže proběhl v neděli večer 28. června 1936. Jako první zde seskočil tehdy stále
populární světový rekordman v seskocích padákem poručík Ludvík Pavlovský. Poté co
vystoupal po 165 schodech na věž, seskočil dolů. Jako druhý po něm vyzkoušel věž její
konstruktér Jindřich Šolc. Pád byl brzděn a trval 10 sekund. Když se provoz na věži dostatečně
zaběhl, seskočilo z ní za hodinu 37 lidí. Plán MLL, aby padáková věž vychovávala občany
k odvaze a k srdnatosti, se v napjaté atmosféře tehdejší doby bezesporu naplnil, protože
do konce výstavy zde došlo k 5 000 seskokům! Dobový tisk uvedl, že ze skokanů „nejmladší
bylo děvčátko osmileté a nejstarší stařeček sedmdesátidevítiletý.

Další věž se objevila

se stejným úspěchem v Praze v roce 1937 v rámci 1. celostátní letecké výstavy.

Plány na vytvoření výsadkové vojenské jednotky se však rodily u nás opravdu pomalu. Velení
československého letectva v čele s generálem ing. Jaroslavem Fajfrem byl sice například při
oficiální návštěvě Sovětského svazu 7. června 1935 na Ukrajině předveden hromadný seskok
třiceti parašutistů z křídla bombardovacího letounu ANT, což na celou čs. delegaci velice
zapůsobilo. Avšak ke konkrétním návrhům na výcvik vojenských parašutistů však došlo až 17.
června 1938, kdy jeho III. (letecký) odbor předložil plán výcviku parašutistů v československé
armádě pro destrukční úkoly. Zatím mělo jít o jednotku v síle jedné zesílené čety v počtu asi 60
mužů, složené z dobrovolníků, s tím, že jejich výcvik bude zahájen v roce 1939.
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O tři měsíce později předložili 16. září 1938 pplk. Vlček a kpt. Škop rámcový plán, který
stanovil, že v čs. armádě započne výcvik vybraných vojáků 1. dubna 1939 na letišti
v Milovicích, kde se pro tento účel měla postavit padáková věž. Počítalo se i s tím, že k
seskokům bude použito upraveného letounu Avia Fokker F-IX. Pro začátek měla být vycvičena
jedna četa o třech družstvech. Každé družstvo bude mít dva roje: střelecký a technický.
Velitelem padákového výcviku měl být důstojník letectva a dobrovolníci museli vyhovovat při
výběru zdravotním požadavkům kladeným na výkonné letce.
Další přípravy přerušila o necelý týden mobilizace a potom mnichovská katastrofa. Hlavní štáb
sice vydal dne 19. listopadu 1938 výnos o organizování výcviku letecké pěchoty, na jehož
základě však proběhl pouze nábor dobrovolníků mezi důstojníky. K lékařské prohlídce
povolalo ministerstvo národní obrany 20 dobrovolníků z řad důstojníků, mezi kterými byly
i pozdější parašutisté a významné osobnosti organizování výsadkových operací ve Velké
Británii kpt. gšt. Jaroslav Šustr a por. Gustav Loquens, ale také por. Jindřich Vaško, který byl
nacisty 2. 7. 1942 jako správce lomu v Ležácích popraven za pomoc paraskupině SILVER A
a její radiostanici LIBUŠE.
Nakonec však byly 23. února 1939 všechny další
přípravy zrušeny a tak prvním příslušníkem
pozemních jednotek česko-slovenské armády,
který při vojenském výcviku seskočil padákem, se
stal až 31. ledna 1941 rotný Otmar Riedl v rámci
příprav operace BENJAMIN. Vzhledem k tomu,
že k jeho výcviku (a po něm prakticky takřka
všech příslušníků čs. zahraniční armády ve Velké
Británii) došlo v Ringway u Manchesteru, lze za
kolébku československých vojenských výsadkářů
považovat právě tuto britskou leteckou základnu,
kde

mimochodem

prošel

parašutistickým

výcvikem například velitel (první naší poválečné
výsadkové jednotky Oldřich Talášek a s ním řada dalších osobností, které stály rovněž u zrodu
poválečného čs. výsadkového vojska. V Anglii, Itálii a v Egyptě prošlo v letech 1941-45
parašutistickým výcvikem přes 500 našich vojáků a potom zde máme ruský Jefremov a 2. čs.
samostatnou paradesantní brigádu v síle zhruba 2 800 mužů, kteří zde zahájili tvrdý výcvik
v únoru 1944. Významnou roli při výcviku a velení v pozdějších bojích těchto převážně
10

slovenských mládenců, kteří v roce 1943 přeběhli frontu k Rudé armádě, sehrálo přes třicet
českých důstojníků, kteří sem přišli z Velké Británie jako nutná velitelská posila s ukončeným
výsadkářským výcvikem (Vilém Sacher, František Fišera, Oldřich Talášek, Stanislav Uchytil,
Václav Brožík,13 či Tomáš Sedláček a další).
A právě zde nemůžeme přehlédnout poznámku bohužel již zemřelého kolegy historika
a bývalého výsadkáře Jiřího Šolce: „Není bez zajímavosti, že ač nevelká počtem, měla
čs. zahraniční armáda za války ve svých řadách relativně snad největší zastoupení vycvičených
parašutistů ze všech armád, které se druhé světové války zúčastnily. V létě 1944 to bylo
nejméně 10 % z počtů československého zahraničního vojska.“
Děkuji vám za pozornost.

13

Václav Brožík, který v září a říjnu 1944 řídil letecký přesun brigády na povstalecké Slovensko, absolvoval
během války v Anglii a Rusku celkem 55 seskoků!
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VÝSADKÁRI VO VÝCHODNEJ ARMÁDE A V SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTANÍ
PhDr. Ivan Gosiorovský, PhD., MBA
Prvé pokusy o „úder z oblohy“ sa datujú do doby 1.svetovej vojny
1914-1918. To znamená, že výsadkové jednotky si pripomínajú
už približne 100 rokov od svojho vzniku. Velenie nemeckých a taktiež
francúzskych armád vtedy vzdušnou cestou prepravili do zápolia
protivníka svojich mužov, aby tu plnili osobitné úlohy spravodajstva,
prieskumu, diverzie a sabotáží. Stalo sa tak viac razy, ako na západnej,
tak aj na východnej fronte. Ku skutočnému rozmachu jednotiek
PhDr. Ivan
Gosiorovský, PhD.,
MBA

prepravovaných vzduchom došlo až v 40. rokoch 20. storočia. Bolo
to dané jednak rozvojom vojenskej vedy a vojenstva ako aj
technickými činiteľmi – konkrétne konštrukciou v praxi použiteľného

padáku a dostupnosťou prepravných kapacít dopravného letectva.
Snahy o vytvorenie výsadkovej jednotky v podmienkach predmníchovskej Československej
republiky sa prejavovali už v roku 1938. V dôsledku vývoja udalostí zavŕšených 15. marca
1939 vojenskou okupáciou Československa Nemeckom a jeho následným rozpadom tieto
pokusy skončili len na úrovni spracovania štábnych dokumentov.
K ďalším pokusom došlo v zahraničí -

vo Francúzsku, Veľkej Británii a vo vtedajšom

Sovietskom zväze. Vychádzalo sa pritom z vývoja vojnovej situácie a z nej vyplývajúceho
postavenia Československa a vlastnej vízie o organizácii domáceho a zahraničného odboja,
smerujúceho ku riadenej povstaleckej akcii, ktorá by sa mala uskutočniť „vo vhodnej chvíli“
a taktiež podľa požiadaviek spojencov, najme Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu, kde
jednotky československého zahraničného vojska postupne vznikali.
Pod vplyvom týchto okolností parašutisti v československom zahraničnom vojsku
predstavovali pomerne početnú súčasť armády. Ich pôsobnosť na východnom fronte
a v Slovenskom národnom povstaní možno rozdeliť do štyroch oblastí:
1. Špeciálne (osobitné) operácie
2. Organizátorské skupiny partizánskej činnosti
3. 2. československá samostatná paradesantná brigáda v ZSSR
4. Výsadkári v Slovenskom národnom povstaní
12

V lete 1944 bolo takmer 10% jednotiek pripravovaných na boj v nemeckom tyle. Okrem
Zvláštnej skupiny pre výsadkové akcie v Československu vo Veľkej Británii to bola najmä
2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR a Rota Z. U. pri veliteľstve čs. vojska v ZSSR.
Pokiaľ ide o špeciálne misie, ktorých sa zúčastnili českí a slovenskí výsadkári v rokoch
1941 – 1945 zo západného frontu (prevažne na územie Čiech a Moravy) to bolo 43 operácií
s účasťou 101 parašutistov (51 z nich zahynulo v priebehu bojovej činnosti).
O podobných aktivitách zo Sovietskeho zväzu nie sú k dispozícii kompletné a dostatočne
hodnoverné údaje. Z hlásenia gen. Andrejeva Klementovi Gottwaldovi z konca vojny vyplýva,
že UŠPH na územie Slovenska vysadil spolu 53 skupín
s 1200 bojovníkmi a do českých krajín 11 skupín so 152
ľuďmi. Pravdepodobne okrem toho bolo

najmenej 200

Slovákov (a rovnaké množstvo Rusínov z východného
Slovenska), prevažne príslušníkov čs. vojenskej jednotky
a bývalých partizánov v Sovietskom zväze vysadených na
územie bývalého Československa so spravodajskými,
diverznými, organizátorskými a inými špeciálnymi úlohami.
Celkový počet bude však pravdepodobne ešte vyšší, pretože
archívne pramene nie sú úplné. Kancelária légií, kam prešla
tzv. Likvidačná skupina, ktorá mala na starosti záležitosti
všetkých výsadkárov, dokázala počas svojej existencie
podchytiť sotva jednu tretinu skupín vysadených zo Sovietskeho zväzu. Nie sú dostupné
dokumenty o špeciálnych operáciách z bývalých sovietskych archívov či už špeciálnych služieb
alebo Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia.
Osobité operácie zo ZSSR do priestoru Protektorátu Čechy a Morava, na Slovensko
a do okupovaných častí rozbitého Česko-Slovenska za druhej svetovej vojny (t.j. Podkarpatskej
Rusi, Maďarskom obsadených oblastí južného a východného Slovenska, česko-nemeckého
pohraničia, ktoré mníchovskou dohodou pripadli Veľkonemeckej ríši), sa uskutočnili v troch
viac-menej ostro ohraničených obdobiach.
Prvá vlna špeciálnych operácií prebehla v roku 1941, po napadnutí Sovietskeho zväzu
Nemeckom. Sovietske velenie vtedy programovo začalo organizovať spravodajské prenikanie
a diverzné narušovanie nemeckého zápolia. V tejto etape sa uskutočnilo niekoľko spoločných
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operácií,

ktoré

smerovali

na

územie

celého

bývalého

Československa.

V

čase

od 21. 6. do konca roku 1941 vysadili na Slovensko a Moravu najmenej 31 mužov.
Druhá vlna výsadkov, zhruba od roku 1942 do polovice roku 1944, ktorú z prevažnej časti
organizovali samostatne sovietske orgány, je charakteristická tým, že sovietska strana
realizovala vlastný program spravodajského prenikania do Protektorátu Čechy a Morava a na
Slovensko bez ohľadu na stanovisko exilovej čs. vlády. Pokračovala však spolupráca
s moskovským vedením KSČ vysielaním politických emisárov, inštruktorov a kuriérov
na pomoc ilegálnej komunistickej strane a na organizovanie

protifašistického odboja

na okupovanom území. Do konca roku 1943 bolo zo Sovietskeho zväzu na Slovensko
vyslaných vyše dvadsať parašutistov. Väčšinu z nich vyslali sovietske orgány a moskovské
vedenie KSČ, niekoľko pripadlo na ČsVM.
Tretia a najmasívnejšia vlna výsadkov bola
spojená

s

všeobecným

vývojom

na

východnom fronte a prípravou povstania na
Slovensku, mala ťažisko v druhej polovici
roku 1944 a postupne sa rozširovala do
českých krajín aj v roku 1945.
S rastúcim významom slovenského a českého
priestoru pre sovietske operačné a strategické

Příslušníci 2. paradesantní brigády odlétají
na pomoc SNP.

ciele v poslednej etape vojny narastal počet
organizátorských a spravodajských výsadkov rôzneho typu a poslania vyslaných sovietskymi
orgánmi do tohto teritória. Oproti prvým výsadkom do Zakarpatska a na Slovensko sa však vo
výsadkoch na územie Protektorátu Čechy a Morava zmenila metodika. Na vykonávanie
ofenzívneho spravodajstva boli k organizátorským výsadkom spravidla pričleňované dvoj či
trojčlenné skupiny, ktoré pracovali viac-menej samostatne. Okrem toho boli vysielané
špeciálne spravodajské skupiny, ktorých hlavným poslaním bolo podávať orgánom sovietskeho
velenia informácie vojenského, hospodárskeho či politického charakteru. Ako nový prvok
vystupuje vysielanie zmiešaných organizačných výsadkov, ktoré nahradili vysadzovanie celých
partizánskych oddielov. V ich čele boli už aj slovenskí a českí velitelia. Od jari 1945 sa ťažisko
výsadkových operácií presunulo na územie Čiech a mníchovskou dohodou odtrhnutých území.
Po celý čas vojny sovietske spravodajské organizácie disponovali početnou skupinou
československých občanov, ktorých nedali k dispozícii čs. vojenskej správe a využívali ich
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na svoje ciele. Sovietske orgány si vyberali v zajateckých táboroch aj zo slovenských vojakov,
ktorí prebehli na sovietsku stranu či padli do zajatia, resp. tých čs. občanov z obsadených území
Sudet a južného Slovenska, ktorí boli prinútení nastúpiť do nemeckej, resp. maďarskej armády.
Výber prebiehal aj v štvormesačnej antifašistickej škole pri zajateckom tábore číslo
27 v Krasnogorsku pri Moskve, kde boli sústredení dobrovoľníci, ktorí prebehli zo slovenskej
armády, a určite i v ďalších táboroch. Neúplný zoznam čs. občanov internovaných v ZSSR,
zostavený v Buzuluku na základe poznatkov z 29 táborov nútených prác, obsahoval najmenej
20 000 mien.
Výsadky jednotlivých spravodajských vĺn, ktoré plnili úlohy Generálneho štábu Červenej
armády, sa pripravovali vo výcvikových strediskách na okolí Moskvy - v Schodnom
a v Bykove. Príprava prvej skupiny Slovákov a Čechov včítane para diverzného kurzu sa
začala 15. júla 1941, keď bolo 12 slovenských dobrovoľníkov programu "Aroš" prevezených
do Moskvy a odtiaľ do bývalej vily maršala Tuchačevského v rekreačnom stredisku Schodnoje.
Obsahom teoretickej a praktickej prípravy boli
zásady

vojenskej

topografie

a

orientácie

v teréne, získavania informácií, šifrovania správ
a obsluhy rádiostaníc, pochopiteľne streľba
a

ďalej

základy

práce

s

výbušninami,

trhavinami a zápalnými látkami, ako ich získať
a ako z nich pripravovať výbušné zariadenia.
Okrem spoločného výcviku absolvovali ešte
výberovo
podľa

špeciálny

zdokonaľovací

predpokladanej

výcvik

špecializácie

a služobného zaradenia. Toto sa však udialo už
v Pavlovskej Slobode, kde boli zostavené
jednotlivé skupiny.
Výsadky Čs. vojenskej misie v ZSSR sa
spočiatku tiež regrutovali z dobrovoľníkov
zvyšku čs. jednotky v Suzdale, ktorí sa
približne v rovnakom čase prihlásili pracovníkom ČsVM v ZSSR. Výber a prípravu viedol


Používali rádiostanice Tenzor, slúžila najmä rezidentom, mala dosah 1800 – 5000 km; vysielač a prijímač vážili
70 dkg, transformátor 2 kg, a rdst „Severka“ , ktorá vážila 2,5 kg a mala dosah 800 – 1000 km, ktorými boli
vybavované najmä organizátorské skupiny. Komplet 6 náhradných batérií vážil 12 kg.
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pplk. František Hieke-Stoj za výdatnej pomoci sovietskych orgánov. Kurz sa začal v
moskovskom hoteli Metropol a zo skupiny frekventantov bol vybraný sedemčlenný
spravodajsko-diverzný výsadok. Neskôr boli "lazutčiki" vyberaní z príslušníkov 1. Čs.
armádneho zboru a ich prípravu v rámci Čs. vojenskej misie organizoval pplk. J. Pernikář. Ich
poslanie bolo prevažne spravodajské.
Príprava obsahovala: výcvik v sabotážnej a diverznej činnosti, spravodajstvo, všeobecné zásady
spojenia, šifrovania a dešifrovania, čítanie a kreslenie máp, orientácia v teréne, výcvik v streľbe
a hádzaní ručných granátov, desantný výcvik, vyhľadávanie a vytyčovanie výsadkových plôch.
Výcvik v zborovom Oddiele (neskôr Rote) zvláštneho určenia, rozložený približne na jeden
mesiac, bol s výnimkou niektorých spoločných zamestnaní rozdelený osobitne pre skupinu
radistov a šifrantov a pre skupinu diverzantov a prieskumníkov. Po skončení prípravy mala
jednotka disponovať špecialistami, ktorí by boli vycvičení v zoskoku padákom a po vysadení
schopní plniť spravodajské, spojovacie, diverzno-sabotážne, preberacie a zásobovacie úlohy.
Metodika prípravy výsadkov v roku 1944 bola oproti praxi prvých operácií na začiatku vojny
výrazne zdokonalená. Frekventantmi kurzov boli zväčša skúsení partizánski bojovníci, ktorí
prešli základným výcvikom u 2. čs. paradesantnej brigády v Jefremove a v sovietskych
strediskách sa zdokonaľovali a špecializovali. Príprava sa skladala z para výcviku a kurzu
zvláštnych úloh (špeciálny výcvik pre boj v tyle nepriateľa), ktoré prebiehali pri 2. čs.
paradesantnej brigáde. Až potom, po osobitej previerke boli vybraní vojaci odosielaní do
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partizánskej školy vo Sviatošine. Tam absolvovali kurzy orientácie v teréne, rádiotelegrafie,
partizánskej taktiky, mínovania a ďalšie.
Celá výsadková akcia spravodajcov a organizátorov diverzií i kuriérov

Kominterny a

moskovského vedenia KSČ v prvej vlne výsadkových operácií nepriniesla očakávané výsledky.
Prakticky všetci členovia spravodajsko-diverzných skupín zo ZSSR, vysadení v rokoch 1940 1941, pokiaľ nezahynuli pri zoskoku, sa dostali v relatívne krátkom čase do rúk
bezpečnostných orgánov.
V druhej vlne sa zvýšila kvalita tak prípravy ako aj činnosti jednotlivých výsadkov. Napriek
tomu ich efektívnosť bola rozdielna a závisela tiež od prostredia, kde pôsobili. S veľkými
problémami sa stretali výsadkári na Zakarpatskej Ukrajine a na územiach, ktoré mníchovskou
dohodou a viedenskou arbitrážou pripadli Nemecku, resp. Maďarsku a kde prevládalo
obyvateľstvo nemeckej resp. maďarskej národnosti.
V tretej vlne špeciálnych operácií splnili určené úlohy úspešne najmä výsadky organizátorov
partizánskeho hnutia. Spravodajské skupiny a skupiny hĺbkového prieskumu dosahovali
rozdielne výsledky. Všeobecne však je možné povedať, že účinne prispievali k destabilizácii
tyla protivníka. Za veľmi úspešnú je považovaná činnosť J. Jablonku, F. Málka-Malinovského,
J. Babiša, A. Hirnera, V. Medka, A. Bukového, J. Lakotu, K. Grüna, J. Krošláka, Ľ. Laučíka
a ďalších.
Osobitné miesto patrí 2. československej samostatnej paradesantnej brigáde - táto patrí medzi
tie vojenské a partizánske jednotky, ktoré sa významnou mierou

podieľali na boji proti

fašistickému – hitlerovskému Nemecku počas 2. svetovej vojny. Jej význam je o to väčší, že
išlo vôbec o prvé vzdušné výsadkové teleso takticko – operačného stupňa, ktorým
československá armáda dovtedy vôbec disponovala.
Prvý zoskok absolvovali dňa 30. 10. 1943 – bol to vlastne prvý historický zoskok na území
Slovenska. Dňa 30. 10. 1943 uskutočnili hromadný zoskok s ukážkami bojovej činnosti v
Žiline – lokalite Hájik. Zúčastnil sa kurzu padákových strelcov pre 43 frekventantov, v ňom
absolvovali 5 zoskokov v priestore Zvolen – Lieskovec a jeden nočný na letisku Tri Duby.
Skákalo sa na padákoch RZ- 20 bez záložných padákov z lietadiel Heinkel He 111 a Junkers Ju
52, prvé bez zbraní, ďalšie už s výzbrojou, ako puškami, samopalmi, ľahkým guľometom a s
debničkami nábojov do guľometu. Zúčastnil sa verejných zoskokov počas leteckých dní v
Bratislave a v Trenčíne.
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Oficiálnym dňom vzniku brigády je 19. január 1944. Je to deň vydania prvého rozkazu veliteľa
brigády v Jefremove. Do Jefremova (mesto vzdialené asi 300 km južne od Moskvy) prišlo
prvých 2 028 slovenských vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov z Usmane, kde boli
umiestnení po prechode na stranu Červenej armády – väčšinou to boli príslušníci 1. pešej
slovenskej divízie. K brigáde dodatočne prišlo ešte 53 mužov po vyliečení, neskôr ešte ďalšie
doplnky od náhradného práporu z Buzuluku ( väčšinou sa hlásili k rusínskej národnosti)

a

tiež 40-členná skupina Slovákov z rôznych partizánskych oddielov v ZSSR. Začiatkom apríla
1944 bola brigáda doplnená ešte dobrovoľníkmi z radov Volyňských Čechov. Po týchto
doplnkoch celkový počet príslušníkov brigády dosiahol
počet – 2 807 osôb. Veliteľom brigády sa stal
podplukovník Vladimír Přikryl, vyznamenaný Radom
Suvorova za boje o Bielu Cerkev, jeho zástupcom bol
menovaný podplukovník Viliam Lichner, bývalý príslušník
pluku slovenských dobrovoľníkov z Usmane. Na ostatné
funkcie na štábe a vo velení jednotiek boli menovaní
nominanti

československého

velenia,

predovšetkým

dôstojníci českej národnosti, čo v ďalšom období, najmä
počas

účasti

v Slovenskom

národnom

povstaní,

spôsobovalo viaceré problémy.
Organizačne sa brigáda budovala podľa organizácie sovietskych výsadkových jednotiek. Mala
dva prápory, delostrelecký oddiel, protitankový oddiel, oddiel protilietadlový, samostatný
výzvedný oddiel (zložený z tankového práporu a cyklistickej roty), ženijnú a spojovaciu rotu
a ďalšie zabezpečovacie jednotky.
Po prezentácii a vytvorení organizačných celkov sa začal intenzívny výcvik podľa
predpisov platných v čs. Jednotkách v ZSSR, čím sa vytvorili podmienky na začatie samotného
paradesantného výcviku.
Vlastný paradesantný výcvik mal dve etapy:
1. etapa prebiehala od 1. do 28 februára 1944 a bola zameraná na prípravu k zoskoku z balóna a
na výcvik jednotlivca.
2. etapa prebiehala od začiatku marca do 15. apríla 1944. V priebehu tejto etapy sa cvičili
zoskoky z balóna a postupne z lietadiel. Súčasne prebiehali taktické cvičenia čiat, rôt a batérií,
vykonávali sa streľby a bojové cvičenia spojené s vysadzovaním celých rôt z lietadiel
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Príslušníci brigády počas výcviku absolvovali celkom 16 500 zoskokov, pričom úrazovosť
nepresiahla 1 % (1 mŕtvy – voj. Takács a 177 zranených) – čo v porovnaní s inými armádami
sveta predstavovalo na tú dobu najnižší priemer.
Na záver 2. etapy výcviku sa v dňoch 17. až 23. apríla 1944 uskutočnilo bojové cvičenie 2. roty
2. výsadkového práporu a bojové streľby 3. roty aj s podpornými prostriedkami – mínometmi a
protitankovými kanónmi. Na záver inšpekcie bol brigáde priznaný názov 2. československá
samostatná paradesantná brigáda v ZSSR, jej príslušníci zároveň zložili slávnostnú prísahu a jej
veliteľ prevzal bojovú zástavu.
Od 30. apríla do 17. mája 1944 sa brigáda postupne presúvala bližšie k frontu – do Proskurova
(Chmelnickij). Tam pokračovala v ďalšom intenzívnom výcviku s cieľom zdokonaliť jednotky
v taktických a súčinnostných cvičeniach s delostrelectvom, ženijnými, spojovacími a ostatnými
druhmi posilových prostriedkov.
Zdokonaľovalo sa balenie do nákladných padákov, povesovanie ťažkých zbraní a inej bojovej
techniky pod lietadlá. Mimoriadny dôraz bol kladený na výcvik boja v tyle nepriateľa,
v horách, na rýchle prepady objektov, štábov, na diverzné akcie apod.
Velitelia čiat, rôt a práporov riešili bojové situácie na mapách na konkrétnom území
východného Slovenska: obsadenie letiska v Prešove, obsadenie a udržanie dôležitých
priesmykov, miest, dopravných spojov, mostov, predmostí na vodných tokoch a ich udržanie
do príchodu hlavných síl.

Zvláštny odznak 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR
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Výcvik často trval 12 až 16 hodín denne, bol neobyčajne náročný. V priebehu tohto náročného
výcviku sa vyskytlo aj niekoľko vážnych problémov, napríklad do 10. júla 1944 mala brigáda
7 mŕtvych, 15 prípadov zbehnutia a 62 rozsudkov poľného súdu za rôzne vojenské trestné činy.
Značná pozornosť bola venovaná morálne-politickej príprave a to už od začiatku existencie
brigády. Okrem iného to bolo aj z dôvodu, že väčšina príslušníkov brigády bola slovenskej
národnosti, ktorí boli pred krátkym časom ešte príslušníkmi slovenskej armády. Ďalej časť jej
príslušníkov tvorili Volyňskí Česi a tiež Rusíni, z ktorých mnohí neboli príliš priaznivo
naklonení sovietom vzhľadom k predchádzajúcim stalinským represiám. V brigáde preto denne
fungovala osvetová činnosť, ktorú riadil osvetový dôstojník Pavol Gajdoš.

V 2. čs. sam. paradesantnej brigade bolo aj 14 žien. Išlo napr. o 17. r. Lýdiu Studničkovú,
Márii Petruňovú, Vandu Binevskú, Teréziu Čerepňanovú – Bielikovú, Annu Ľachovú, Annu
Hricovú, Helenu Sotákovú a ďalšie. Na Dukle zahynula Anna Maletová, pri leteckom
presune na Slovensko Anna Rusínová a Alena Popovičová. Iné pôsobili na brigádnej
ošetrovni – Dr. Singerová, ženy z 2. čs. pdb sa zúčastnili i prechodu cez Chabenec. Na
obrázku v strede je najmladšia príslušníčka brigády iba 16 ročná Vlasta Kadaňková.
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Rozkaz k presunu na front obdržala brigáda 4. septembra 1944. Vtedy mala brigáda
110 dôstojníkov, 93 rotmajstrov, 1 047 poddôstojníkov a 1 683 vojakov. Spolu 2 933 osôb.
Z toho bolo 14 žien. Najmladšia, Vlasta Kadaňková, mala len 16 rokov. Prvý transport odišiel
z Proskurova už 6. septembra 1944. Cieľovou stanicou bol Przemysl, teda miesto, ktoré sa
považovalo za sústredenie pred presunom vzdušnou cestou na pomoc Slovenskému národnému
povstaniu.
Przemysl sa však nestal miestom sústredenia pre výsadkový presun na Slovensko, ale len
zastávkou pre nasadenie brigády na určený úsek karpatského frontu.
2. československá samostatná paradesantná brigáda bola nasadená do boja na ľavom krídle 38.
armády generála Moskalenka. Namiesto očakávaného vysadenia na slovenskom území mala
bojovať ako radová pechota. Osvetovým dôstojníkom dalo preto hodne práce, aby vojakov
presvedčili, že je nutné bojovať tam, kde to situácia vyžaduje.

Božena Ivanová, spojařka - parašutistka 2. čs. sam. paradesantní brigády na snímku
v uniformě a na snímku z roku 2018, společně s Michalem Muchou (vlevo) a Jindřichem
Starým ml. (vpravo) ze spolku Červené barety.
12. septembra 1944 jednotky brigády vystriedali po viac ako 100 km pochode sovietsku 121.
streleckú divíziu v úseku Besko – Sanoczek v šírke 20 km. Úlohou brigády bolo zaistiť ľavý
bok 38. armády a viesť prieskumnú činnosť.
Keď protivník postup 38. armády generála Moskalenka zastavil ťažisko útoku bolo prenesené
na ľavé krídlo, do priestoru, kde už bola nasadená 2. československá samostatná paradesantná
brigáda. Brigáde tak nečakane pripadla úloha, pre ktorú nebola vybavená ani zbraňami, ani
muníciou a ako sa rýchlo ukázalo nebola ani v potrebnej miere podporená delostrelectvom a
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tankami. 15. septembra 1944 sa brigáda v bojovej zostave sovietskej 140. streleckej divízie
zapojila do všeobecného útoku. Jej 2. prápor dobyl dediny a osady Besko, Milcza,
Ondrzechova, Nadalany a Pielnia a v ďalších dňoch v súčinnosti so sovietskymi jednotkami
donútil nepriateľa k ústupu južným smerom. Postupne na tomto smere útoku bol ohrozený bok
a tyl nepriateľskej obrany v priestore mesta Dukly. Do večera 17. septembra dosiahli obidva
prápory brigády po ťažkých bojoch východziu čiaru k útoku na Pulowy, ktoré boli dôležitým
oporným bodom protivníkovej obrany.
Význam bojovej činnosti brigády dokumentuje aj prítomnosť maršala Koneva na pozorovateľni
veliteľa brigády 16. septembra 1944.
V týchto bojoch mala brigáda počas týždňového boja 143 padlých, 438 ranených a 49
nezvestných. Tieto straty boli z veľkej časti zapríčinené ukladaním a plnením úloh pre ktoré
nebola brigáda náležite vybavená. Dôsledné plnenie stanovených úloh je však dôkazom
vysokej morálky vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov 2. československej samostatnej
paradesantnej brigády.
19. septembra 1944 prišiel rozkaz ku stiahnutiu brigády do Kroscienka, kde sa mala sústrediť
k odletu na Slovensko. Už 22. septembra sa brigáda sústredila v Kroscienku, aby sa pripravila
na odlet na Slovensko a ešte v ten istý deň mala odštartovať prvá časť. Odlet však musel byť
pre nepriaznivé počasie odložený. Až 26. septembra z letiska pri Krosne odštartovalo 33
dopravných

lietadiel.

Letom vo veľkej výške
prekonali pásmo nemeckej protilietadlovej obrany,

avšak

hustá

hmla a dážď v oblasti
Vysokých Tatier a na
letisku Tri Duby boli
vážnou prekážkou. Len
14 strojom sa podarilo
pristáť, ostatné sa i
s nákladom vrátili. Ďalšie letecké transporty pokračovali až od 6. októbra 1944, keď sa počasie
ustálilo. Preprava približne 2 000 vojakov so všetkými zbraňami a materiálom sa pod vplyvom
počasia pretiahla až do 19. októbra 1944. V priebehu transportov došlo k 17 haváriám pod
vplyvom sťažených letových podmienok. To však znamenalo ešte pred bojom 68 mŕtvych.
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Už 7. októbra 1944 dostal plukovník Přikryl rozkaz od veliteľa 1. československej armády
na Slovensku generála Viesta s týmito úlohami: zlomiť odpor nepriateľa na hlavnej
komunikácii v údolí rieky Hron, postúpiť do priestoru Trnie, Železná Breznica, Ladno, Trnavá
Hora, zmocniť sa Jalnej a zastaviť postup nepriateľa. Akcie mali podporiť partizánska brigáda
kpt. J. Nálepku a jednotka kpt. Petríka zo slovenskej povstaleckej armády.
Po ťažkých bojoch trvajúcich až do 18. októbra 1944 sa zásluhou jednotlivých rôt 1. a 2.
práporu brigády podarilo nielen zadržať nepriateľský postup od západu na Zvolen, ale dokonca
i prinútiť protivníka k ústupu.
V tej dobe však už na zmenšujúcom sa povstaleckom území prepukali zmätky. Cesty boli
upchaté utečencami, povstalecká armáda sa začínala rozkladať. Vtedy sa osvedčili kvality
vojakov 2. československej samostatnej paradesantnej brigády.
1. prápor odlúčený od jadra brigády odrážal v údolí Hrona útoky nemeckých čelných skupín
prenikajúcich k Banskej Bystrici. Počas boja prápor ustupoval do hôr, kde sa pripojil
k hlavným silám brigády. Tie boli rôznymi rozkazmi velenia armády rozdelené na menšie
celky, ktorými sa vykrývali trhliny v obrane. Vtedy bol odvolaný aj chystaný protiútok
na Zvolen. Veliteľstvo brigády sa nakrátko usídlilo v Banskej Bystrici. Tam sa však už začínali
prejavovať príznaky rozkladu a demoralizácie, šírila sa panika. Delostrelectvo brigády sa vtedy
ešte pokúšalo v priestore letiska Tri Duby priamou streľbou zastaviť nepriateľa, ktorý
postupoval do centra Povstania.
V situácii,

keď

nastal

úplný

rozklad povstaleckých vojenských
jednotiek,

2.

československá

samostatná paradesantná brigáda
ustúpila usporiadane do hor, kde
stiahol

svoje

partizánsky

sily
štáb

i

Hlavný

plukovníka

Asmolova.
Vojáci 2. čs. paradesantní brigády při ústupu do hor.

V novembri 1944 bola rozkazom

velenia 1. ukrajinského frontu brigáda premenovaná na 2. československú partizánsku brigádu
a podriadená Hlavnému štábu partizánskeho hnutia v ČSR.
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V dôsledku rozptylu jednotiek brigády pri ústupových bojoch mnohí jej príslušníci prechádzali
aj bez rozkazu k rôznym partizánskym útvarom. Viac ako 160-členná skupina pod velením
zástupcu veliteľa brigády podplukovníka Lichnera sa tak stala základom partizánskej brigády
vo zväzku Chruščov v priestore Poľany. Na liptovskej strane zas pôsobila silná partizánska
skupina v počte viac ako 170 osôb pod velením štábneho kapitána Muzikanta. Okrem toho
stovky jednotlivcov, ale i celých skupín vstúpili do desiatok rôznych partizánskych oddielov
a brigád, kde zodpovedne plnili i tie najťažšie bojové úlohy.
Po prechode cez Chabenec do Lomnistej doliny sa z jednotiek sústredených v priestore Krpáčová vytvorili štyri samostatné partizánske oddiely pod velením: kpt. Marcelyho, mjr. Supa,
mjr. Miloša Vesela a kpt. Fišeru. V Krpáčove si štáb ponechal 1. rotu 1. práporu pod velením
npor. Pivolusku.
Od januára 1945 bol zástupcom veliteľa brigády plk. pech. Dezider Kišš – Kalina
(Od 1. 10. 1950 mimoriadne povýšený na brig. gen. Z politických dôvodov bol 1. 8. 1951
preložený do zálohy.)
Toto ťažké obdobie v histórii 2. čs. paradesantnej brigády skončilo 19. februára 1945 keď
v priestore Brezna prešiel z nemeckého tyla k Sovietskej armáde 1. prápor. Na rozkaz generála
Svobodu sa brigáda sústredila v 1. čs. náhradnom pluku v Poprade. Po doplnení a krátkom
stmelení v Kežmarku sa z jednotiek, ktoré „prežili“, vytvorila 2. československá brigáda
(pešia). Jednotky tejto brigády sa podieľali na bojových akciách proti zbytkom nemeckých
vojsk a tiež stúpencom ukrajinského nacionalistu Benderu prenikajúcich na západ.
Koniec vojny 8. mája 1945 zastihol brigádu pri Žiline počas presunu z Kežmarku
do Valašského Meziříčí.
Relatívne samostatnou, avšak mimoriadne pozoruhodnou špecifickou slovenskou skúsenosťou
je pôsobnosť Padákovej školy, ktorá bola v rokoch 1943 až 1944 súčasťou Leteckej školy
slovenských vzdušných zbraní. S časovým odstupom je na mieste túto dlho tabuizovanú etapu
odpolitizovať. Okrem iného aj preto, lebo jednotka slovenských padákových strelcov sa stala
síce nie veľkou, ale tiež nie bezvýznamnou súčasťou 1. československej armády na Slovensku.
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Za veliteľa školy padákových strelcov bol ustanovený nadporučík Juraj Meško (podplukovník
v.v.), ktorý absolvoval od 15. 6. 1943 do 8. 7. 1943 špeciálny parašutistický výcvik na základni
Fallschrimjägerschule vo Wittstok-Dosse v Nemecku. Do vstupného kurzu boli zaradení dvaja
dôstojníci, dvaja poddôstojníci z povolania a 11 vojakov - žiakov.
Vek budúcich výsadkárov nesmel prekročiť 28 rokov a od všetkých sa požadovalo, aby boli
slobodní. Prvé zoskoky slovenských padákových strelcov sa uskutočnili začiatkom októbra
1943 na doskokovú plochu Veľká Lúka pri letisku Tri Duby. Začiatkom roku 1944 dosiahla
jednotka počtu 82 mužov.
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V Slovenskom národnom povstaní rota npor. Mešku plnila špeciálne úlohy ako osobitná záloha
veliteľa povstaleckej armády – 1. československej povstaleckej armády na Slovensku. Do
bojov na povstaleckom fronte rotu po prvý raz nasadili 20. - 21. septembra 1944, keď ju
začlenili do zostavy 26. pešieho práporu kpt. Kapišinského, pôsobiaceho na úseku obrany V.
taktickej skupiny v priestore Jasenovo, Rudno, Kláštor pod Znievom, Svätý kríž nad Hronom
(dnes Žiar nad Hronom) a na prístupoch k Zvolenu.
K prvému bojovému stretu s nemeckými vojskami došlo 21. septembra. Rota parašutistov bola
rozčlenená na dve relatívne samostatné čaty. Čata npor. Meška mala brániť úsek Nemecké
Pravno – Kláštor pod Znievom, zatiaľ čo čata npor. Bičanovského dostala za úlohu brániť
priestor Jasenovo – Rudno – výšina Vyšehrad.
Obrana náporu nemeckého útoku neodolala a rota mala prvých mŕtvych a ranených. Napriek
zložitej situácii v obranných bojoch zotrvávala až do októbra 1944.
Od 20. 9. 1944 aktívne zasiahla proti postupujúcim príslušníkom bojovej skupiny Schill
v priestore Gajdel. Neskôr bojovala v priestore Handlová – Žarnovica – Sv. Kríž nad Hronom.
V 2. dekáde októbra 1944 rotu odoslali na odpočinok a reorganizáciu. Podľa zámeru velenia
povstaleckej armády sa plánovalo rotu letecky presunúť do Ľvova a preškoliť ich na palubných
strelcov. K čomu však už nedošlo.
Je potrebné zdôrazniť, že ako príslušníci 2. československej samostatnej paradesantnej
brigády, tak aj príslušníci roty padákových strelcov npor. Mešku, predstavovali v Slovenskom
národnom povstaní, po morálnej stránke i vojensko-odbornej pripravenosti, najlepšie
pripravených príslušníkov 1. čs. armády na Slovensku.
Po skončení druhej svetovej vojny parašutisti z východného frontu ktorí prežili, sa sústreďovali
na zámku v Dobříši. Odtiaľ ich na nákladných autách prevážali do Ľvova, resp. do Moskvy,
kde dokladovali svoju operačnú činnosť, odovzdávali materiál, techniku a zbrane

a

vyúčtovávali finančné prostriedky. Po demobilizácii zo Sovietskej armády (ak boli jej
príslušníkmi) sa vracali späť do Prahy k Zvláštnej skupine II. Oddelenia Hlavného štábu čs.
Armády.
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Jednotka padákových strelcov na slávnosti v Bratislave v r. 1943. Jej príslušníci sú v
nemeckých výsadkárskych kombinézach, s nemeckými samopalmi MP 40, majú nemecké
prilby M1938. Išlo o špecialne upravenú prilbu pre výsadkárov – prilba mala menšie okraje,
aby sa nestrhla pri výsadku, iné kožené vnútro a bola vyrobená z kvalitnejšieho typu ocele.
Ostatná výstroj tejto jednotky bola československého pôvodu.
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Poznámka: O ich záležitosti sa starala tzv. Likvidačná skupina MNO. Je pozoruhodné, že
mnohí sa vôbec neprihlásili alebo až po niekoľkých urgenciách. V zozname, ktorý je pripojený
k pamätnému spisu Združenia vojnových parašutistov, je uvedených len 44 slovenských
dôstojníkov a rotmajstrov... Niektorí z čs. armády odišli, väčšia časť bola postupne zaradená
do veliteľských či odborných funkcií vo vojskách, niekoľkí odišli študovať do „Vysoké školy
válečné“, alebo - dokonca - prešli do diplomatických služieb. Mnoho z nich bolo postihnutých
v päťdesiatych rokoch a namiesto zaslúženého ocenenia svojich zásluh mizli z vedomia
spoločnosti. Časť sa nedokázala zaradiť do normálneho života.
Osudy týchto ľudí zostali pred verejnosťou skryté, na mnohých sme už zabudli, mnohých
dokonca ani nepoznáme. Je preto našou povinnosťou sa touto problematikou ďalej zaoberať
a mnohým bezmenným hrdinom vrátiť tvár a česť.

Spomedzi všetkých operácií výsadkárov spomeniem tieto:
Úspešný útok na pevnosť Eben Emael, ktorej dobytie bolo dôležité pre rýchle dobytie
Holandska a Belgicka a zatlačenie francúzsko-anglických síl do Dunkerque.
Bitka o Krétu, kde bola vysadená celá 7.
vzdušná divízia s 5. horskou divíziou hneď za
ňou. Operácia bola prezradená dopredu, kvôli
rozlúštenia kódu Enigma. Straty spôsobené
jednotkami

Commonwealthu

počas

tejto

operácie (až 50%) priviedli Hitlera na rozkaz,
ktorý zakazoval takéto masívne vzdušné
výsadky.
Počas operácie Overlord predviedli nemeckí
Německý výsadkář před seskokem na Krétu.

výsadkári silu a výdrž, keď museli čeliť
omnoho silnejšiemu protivníkovi. Tieto boje

približujú okrem iných aj filmový cyklus Band of Brothers a hry Brothers in Arms s Company
of Heroes.
Bitka o Monte Cassino, počas ktorej výsadkári zadržali spojencov na skoro rok, prisúdila
Fallschirmjäger jednotkám ich povesť. Okolie kláštora bránené 1. Fallschirmjäger Division
robilo spojencom problémy už od začiatku ťaženia. Vzhľadom k historickej hodnote nariadil
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nemecký veliteľ v Taliansku, poľný maršal Albert Kesselring, aby nemecké jednotky
nezahrnuli kláštor do obrany. Spojenecké velenie však neu-verilo, že kláštor neobsadili Nemci,
preto došlo k jeho vybombardovaniu v roku 1943. Hneď po bombardovaní kláštor skutočne
obsadili nemeckí Fallschirmjägers a spôsobili spojencom ťažké straty. Ich

odpor sa podarilo

zlomiť až v máji - júni jednotkám Poliakov a Slobodných Francúzov. Po ich odchode obsadili
kláštor jednotky Poliakov, Ghurkov, Senegalčanov, Maročanov a Brazílčanov.

Monte Cassino před náletem a po bitvě.

Uniforma a vybavenie:
Fallschirmjäger nosili výsadkársky odznak Fallschirmschützenabzeichen - orla v strmhlavom
lete zvierajúceho svastiku. Toto pravidlo zaviedol Göring ako dôkaz o ukončení školy pre
parašutistov 5. novembra 1936.
Výsadkári sa od pešiakov líšili špeciálnou helmou M1938. Tento model mal menšie okraje, aby
sa helma nestrhla pri výsadku, iné kožené vnútro a iný typ samotnej ocele.
Nemecké padáky sú pokladané za horšie, ako tie, čo používali Sovieti alebo Spojenci.
Spojenecký padák bol uchytený na každom ramene výsadkára, čo umožňovalo pristávať
s osobným výstrojom na tele. Taktiež to umožňovalo pristátie na nohách a následné prevalenie
na bok, prípadne kotúľ. Tento systém predchádzal zraneniam a umožňoval parašutistovi, aby sa
hneď po pristátí zapojil do boja.
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Nemecký padák bol zavesený na výsadkárovi jedným popruhom v strede chrbta. To núti
výsadkára pristávať v predklone na kolená a lakte, čo zvyšuje riziko zranenia. Okrem toho
obmedzuje výstroj, ktorú ma výsadkár pri zoskoku, len na pištoľ. Výsadkári sa najprv
museli nájsť na bojisku a potom hľadali kontajnery s výstrojom. Slabiny tohto systému sa
ukázali na Kréte, keď výsadkári hľadali svoje zbrane, ozbrojení len pištoľou, pod paľbou
ťažkých zbraní jednotiek Commonwealthu. Americkí parašutisti sa naproti tomu mohli
okamžite po zoskoku zapojiť do bojov, keďže svoju výstroj mali na tele už pri zoskoku
z lietadla. Za zmienku stojí, že nemecký systém odkopírovali Japonci s jedným rozdielom japonský parašutista mal pri zoskoku na nohu upevnený malý vak so 100 nábojmi do pušky.
Fallschirmjäger boli obyčajne veľmi dobre vyzbrojení. Ako prvý používali útočné pušky
a raketomety. Za zmienku stojí útočná puška/ľahký guľomet vyrobená špeciálne pre
parašutistov, FG42 a napr. raketomet 7.5 cm Leichtgeschütz 40. Taktiež boli ako jediné
pravidelné jednotky, vyzbrojovaní zahraničnými zbraňami, ktoré sa ukázali ako vyhovujúce.
Jednalo sa napríklad o taliansky samopal Beretta Modello 38 a pištoľ FN Browning P-35.
Zbraň FG42 mala pôvodne nahradiť všetky osobné zbrane výsadkárov, až na ťažkú výzbroj.
Táto zbraň kombinovala palebnú silu ľahkého guľometu s hmotnosťou bežnej pušky. Avšak len
veľmi málo zbraní bolo skutočne vyrobených. Všetkých verzií, od „A“ až po „G“ sa vyrobilo
zhruba 5000. Takéto malé počty spravili presný opak pôvodného zámeru: namiesto jednotnej
zbrane pre všetkých výsadkárov sa pridala ďalšia spolu s potrebou dielov pre túto zbraň.
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JEDNOTKY VÝSADKOVÉHO VOJSKA A ZVLÁŠTNÍHO
URČENÍ PO 2. SV. VÁLCE V ČSR
Mgr. David Jirásek
Vážení přátelé!
Cílem mého příspěvku napsaného u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky je popsat
vývoj výsadkových jednotek a jednotek zvláštního určení po druhé světové válce u nás.
Válečné období je dnes dostatečně zmapováno. Ale následující dekády, které již dnes rovněž
patří historii, jsou méně známy. Dovolte mi proto, abych Vás tímto krátkým příspěvkem uvedl
do této problematiky. Budu popisovat období od konce 2. světové války až do současnosti,
s důrazem na výsadkové a průzkumné jednotky během studené války.
Začátek výstavby výsadkového vojska byl v poválečné čs. armádě provázen neujasněností.
Nový druh zbraně zmiňoval již návrh mírové organizace čs. armády z léta 1945. Ideovým
zdrojem této myšlenky byla 2. čs. paradesantní brigáda, která vznikla v roce 1944 v Sovětském
svazu, ale která byla po skončení bojů přeměněna v pěší svazek a jeho výsadkový charakter
zanikl. Souběžně s tím vznikaly první nesmělé návrhy na zřízení jednotek zvláštního určení,
které by v budoucím konfliktu plnily úkoly spojovací, diverzní, sabotážní a jiné.
Výsadkové vojsko bylo založeno k 1.
říjnu 1947 nejprve coby součást pěchoty
a poté jako samostatný druh zbraně.
Zpočátku jej reprezentoval pěší prapor 71
„výsadkový“ a výsadkové učiliště, které
vznikly za obtížných podmínek v letech
1947 – 1948 v Zákupech a Stráži pod
Ralskem. Základem se stal instruktorský
sbor s válečnými zkušenostmi ze západní
i východní fronty, doplněný o mladé,
nadšené důstojníky a dobrovolníky z řad
vojáků základní vojenské služby.
Karel Paleček při přednesu Rozkazu č. 1
k založení výsadkového vojska dne 11. října 1947 v Stráži pod Ralskem. Existence praporu
byla stanovena podle čj.: 04218 Ministerstva národní obrany na den 1. 10. 1947.
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Karel Paleček, Rudolf Krzák, Josef Černota anebo Vladimír Maděra (abychom zmínili alespoň
několik nejvýznamnějších osobností) položili pevný základ prvních výsadkových jednotek,
který se nepodařilo vykořenit ani v těch nejtěžších okamžicích jeho historie. Specifické použití
výsadkového vojska si vyžádalo vývoj celé řady moderních prvků výzbrojního a výstrojního
zabezpečení.
V důsledku změněné politické situace po roce 1948 a z toho plynoucích změn v oblasti vnitřní
i vnější politiky, došlo v následujících letech k mohutnému rozvoji tohoto druhu vojska.
Výsadkáři do roku 1952 opustili severní Čechy a přesunuli se na východní Slovensko.
V prostoru Prešov – Košice – Sabinov vznikla v průběhu roku 1952 výsadková brigáda. V roce
1955 tvořily hlavní údernou sílu brigády tři výsadkové prapory a výsadkový dělostřelecký
oddíl. Zmírnění mezinárodního napětí stálo za následnou redukcí výsadkového vojsko. Tento
stav přetrval až do počátku 60. let.
Tehdy byla 22. výsadková brigáda, coby prostředek
operačně-taktického použití, přesunuta na Moravu.
V Prostějově

prošla

několikerou

reorganizací

a

koncem 60. let se řadila mezi dobře vycvičenou a
vyzbrojenou součást ČSLA. Významnou postavou
výsadkového

svazku

byl

zejména

jeho

velitel

plukovník František Mansfeld. Rozvíjela se spolupráce
se sovětskými výsadkáři. V tomto období se rovněž
experimentovalo s padákovým nasazením vybraných
útvarů motostřeleckých jednotek, které měly plnit
úkoly taktického výsadku. Slibný vývoj výsadkového
byl přerušen sovětskou okupací Československa
v srpnu 1968.
Druhá část mého příspěvku se zabývá jednotkami zvláštního určení. I ty měly ideový původ
ve 2. světové válce, především jako výsadky vysílané do protektorátu londýnskými
zpravodajci. Po skončení války organizace těchto výsadků v rámci 2. oddělení MNO zanikla
a z řady důvodů byly jednotky zvláštního určení, nyní nazývané jako nepravidelné (nebo též
neorganické) výsadky, součástí vznikajícího výsadkového vojska. Jejich výcvik zde byl ale
zastaven v roce 1952. To už se ale této oblasti několik let věnovalo vojenské zpravodajství
se svými zpravodajskými výsadky. Jejich problematická existence však byla ukončena již
v roce 1954.
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Teprve v roce 1956 se na zpravodajské správě Generálního štábu ČSLA začala vytvářet podoba
jednotky zvláštního určení, která by vyplnila mezeru v průzkumu v týlu nepřítele. Vynutil si to
mohutný rozmach jaderných zbraní, především raketových prostředků na straně potenciálního
nepřítele. V roce 1957 vznikla v sestavě 22. výsadkové brigády rota zvláštního určení,
rozšířená v roce 1959 na výsadkový průzkumný prapor. Útvar využíval materiální a výcvikové
základny výsadkové brigády, ale výcvik probíhal odděleně, za odborného řízení zpravodajské
správy Generálního štábu.
Už v roce 1961 byl útvar vyčleněn ze sestavy výsadkového vojska, reorganizován
na 7. výsadkový pluk zvláštního určení a podřízen přímo zpravodajské správě. Pluk měl
odlišnou organizaci než jednotky výsadkového vojska, cvičil podle zvláštních programů
bojových příprav a postupně byl vybavován specifickou výzbrojí a spojovacím materiálem.
Skupiny hloubkového průzkumu byly určeny k plnění úkolů v hlubokém týlu nepřítele, kde
měly odhalovat, případně ničit prostředky jaderného napadení vojsk NATO.
Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy poznamenala nejen osudy některých
příslušníků 7. výsadkového pluku, ale i samotného útvaru. Na rozkaz nadřízených složek
holešovští vyčlenili jednotku o síle roty a přesunuli

ji

do

úkrytu

v lesích. Tento postoj byl
jednou z příčin zrušení
7.

výsadkového

v létě

1969.

pluku

Perzekuce

postihla i velení pluku.
V důsledku svého odmítavého postoje k okupaci byli z armády propuštěni například jeho
bývalí velitelé podplukovník Miroslav Šedina a podplukovník Vladimír Košan.
Na podzim 1969 vznikl v Prostějově 22. výsadkový pluk. Byl složen z klasických padákových
jednotek bývalé 22. výsadkové brigády i jednotek hloubkového průzkumu, které přišly
od 7. výsadkového pluku z Holešova a od zrušených armádních výsadkových průzkumných rot
z Chrudimi a z Luštěnic. Nastalo složité období koexistence dvou odlišných druhů jednotek
pod jednou střechou, ztížené bavíc složitými ubytovacími podmínkami danými důsledky
sovětské okupace. V roce 1976 byl 22. výsadkový pluk definitivně oproštěn od taktiky
hromadných vzdušných výsadků a soustředil se výhradně na speciální průzkum. Podřízený
zpravodajské správě Západního vojenského okruhu měl svým charakterem, metodami výcviku
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a speciální přípravou řadu specifických rysů, které se staly předmětem intenzivního utajování.
V roce 1982 byl 22. výsadkový pluk zvláštního určení přejmenován na 22. výsadkový pluk
speciálního určení a v roce 1987 rozšířen na 22. výsadkovou brigádu speciálního určení.
Ve stejném roce byly obnoveny klasické jednotky výsadkového vojska, když v Chrudimi
vznikl výsadkový úderný prapor.
Jednotky hloubkového průzkumu se vyvíjely i na úrovni tankových a motostřeleckých divizí.
Už v roce 1966 vznikly u jejich průzkumných praporů roty hloubkového průzkumu. Spektrum
plněných úkolů i jejich charakter byl v mnohém podobný tomu, co plnili příslušníci
7. výsadkového pluku a později 22. výsadkového pluku. Hlavní rozdíl spočíval především
v hloubce nasazení a nadřízené složce, která by je do týlu nepřítele vysílala.
V důsledku celospolečenských změn po roce 1989, rozpadu Československa a vzniku
samostatné České republiky v roce 1993 prodělaly jednotky hloubkového a speciálního
průzkumu v průběhu 90. let celou řadu podstatných změn. Některé byly zrušeny, jiné
reorganizovány. Docházelo k jejich postupné profesionalizaci. Jejich příslušníci se zúčastnili
řady zahraničních misí české armády a byli aktivní i při přípravě na vstup naší země do NATO
v roce 1999.
Jednotky speciálního průzkumu se
staly základem pro vznik speciálních
sil. Ty jsou určeny k plnění celého
spektra speciálních operací, mezi
které

patří

speciální

průzkum,

ofenzivní činnost a podpora a vliv
zájmových

subjektů

geografických

a

ve

všech

klimatických

podmínkách. Významným impulsem
Odstřelovači 601. skupiny speciálních sil

jejich rozvoje se stal celosvětový boj
proti terorismu, který nabyl po roce

2001 nových forem. 601. skupina speciálních sil z Prostějova stála

za prvním bojovým

nasazením českých vojáků od konce 2. světové války. Kontingent speciálních sil byl vyslán do
Afghánistánu poprvé v roce 2004 a od té doby zde působil již několikrát. Řada příslušníků
speciálních sil se dodnes objevuje v různých problematických regionech světa. V zahraničních
operacích jsou pravidelně nasazováni i příslušníci chrudimského výsadkového praporu anebo
prostějovského průzkumného praporu.
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Útvary a jednotky výsadkového vojska, hloubkového a speciálního průzkumu i speciálních sil
prošly v průběhu let celou řadou reorganizačních a dislokačních změn. Přesto si zachovaly
kontinuitu se svými předchůdci. Jejich příslušníci se dnes hlásí k těm nejlepším tradicím
výsadkového vojska a jednotek zvláštního určení, které mají své kořeny v nasazení našich
vojáků ze Západu i Východu na pomoc okupované vlasti za 2. světové války a které byly dále
mohutně rozvinuty v následujících desetiletích. Popsat jejich stručný vývoj bylo cílem tohoto
příspěvku.

Příspěvek Ing. Vladimíra Duchoně
Kolega David Jirásek nemohl svůj příspěvek přednést
osobně, byl odvelen na zahraniční misi. Příspěvek s
autorovým souhlasem přednesl kol. Vladimír Duchoň.
Kol. Duchoň příspěvek doplnil o některé vlastní
zkušenosti

z

výcviku

výsadkových

padákových

praporů prvosledových motostřeleckých divizí v letech
1961 až 1965.
U 2., 15., 19. a 20. motostřelecké divize byl cvičen
vždy jeden výsadkový padákový prapor. Konkrétně to
byly třetí prapory motostřeleckých pluků v Klatovech
(Obytcích), Prachaticích, Stříbře a v Karlových
Varech. Zřízena byla i dvě výsadková střediska a to v
Ing. Vladimír Duchoň

Chrudimi, kde byly cvičeny prapory z Klatov a
Prachatic a v Luštěnicích, kde byly cvičeny prapory ze

Stříbra a Karlových Varů. Probíhal zde základní výcvik nováčků až po základní seskoky
(balon, letadlo). Dále zde byla prováděna rotní a praporní taktická cvičení s vysazením. V
těchto střediscích byly zřízeny poddůstojnické školy pro cvičené prapory a byly organizovány
přeškolovací kurzy pro důstojníky a praporčíky. Tyto čtyři prapory byly cvičeny od roku 1961
do roku 1965. Přerušení tohoto slibného vývoje výsadkového vojska nebyla jen okupace
Československa v srpnu 1968, neboť zmíněné výsadkové padákové prapory byly zrušeny již 3
roky před okupací, ale jedním z důvodů zrušení těchto padákových praporů mohla být i
výstavba výsadkové divize v Polsku.
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VETERÁNSKÉ HNUTÍ VÝSADKÁŘŮ
Text: Jaroslav Ondrejčák, přednesl: Ing. Jiří Hudský - KVV Prostějov
Podnětem vzniku organizované formy veteránského hnutí výsadkářů
byla Směrnice náměstka MO ČSFR pro práci s vojenskými důchodci a
má svůj reálný počátek 27. října 1990, kdy se uskutečnilo setkání 39
výsadkových důchodců v Prostějově, kteří se usnesli založit Klub
výsadkových veteránů jako nepolitickou organizaci.
Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280 vznikl jako první klub a
postupně se stává centrálním a koordinujícím celkem pro další vznikající
Ing. Jiří Hudský

samostatné či místní kluby a skupiny výsadkových veteránů po celé
České republice i inspirací pro vznik KVV v SR.

Od počátku svého vzniku KVV zaměřil činnost především na tyto úkoly:
- upevňovat vzájemné kamarádství, přátelství a spolupráci výsadkových veteránů,
– vyhledávat a navazovat kontakty s bývalými příslušníky výsadkových jednotek,
– shromažďovat písemné a dokumentační materiály z historie a tradic výsadkového vojska,
– informovat o současné činnosti výsadkových jednotek AČR, o činnosti jednotlivých klubů a
skupin KVV v České republice i Slovenské republice,
– obohacovat společenské, kulturní a sportovní vyžití členů KVV a jejich rodinných
příslušníků.
Okruh činnosti KVV byl a je pestrý a obsáhlý a zahrnuje akce krátkodobé i několikadenní.
Organizují se besedy, vzpomínkové večery, hobby setkání, turistické výlety, poznávací
zájezdy, sportovní soutěže, návštěvy kulturních podniků a výstav, pobyty na pozvání kolegů
z jednotlivých KVV a skupin z obou republik. Je to činnost rozmanitá, která vychází z potřeb,
zájmu a možností jednotlivých KVV, která směřuje k upevňování přátelství a sounáležitosti
výsadkářů všech generací, k posilování hrdosti na službu u výsadkových jednotek
a k prohlubování vlastenectví.
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Největšími akcemi jsou setkání organizovaná vždy po pěti letech (první se uskutečnilo v roce
1995). Tato setkání jsou dvoudenní, uskutečňují se v Prostějově a zúčastňuje se jich kolem 300
- 400 veteránů z České republiky i Slovenské republiky.
V 2. polovině 90. let se veteránské hnutí rozšiřuje a sílí, vznikají regionální kluby a skupiny
výsadkových veteránů jako KVVV Praha (1993), KVV Liberec (1995), KVV Brno (1997),
KVV Chrudim (1997), KVV Zlín (1998), KVV Plzeň (1999), KVV Hradec Králové, KVV
Klatovy (2000), KVV Písek, KVV Holešov (1994), KVV Olomouc (2007), KVV Luštěnice,
KVV Tábor, ale i skupiny v Pardubicích, Znojmě, Slatiňanech, v České Lípě, Semilech i jinde.
(Zdroj Výsadkáři - 60 let v čele armády, D.Minkewitzová s autorským týmem KVVV Praha).
V dalším období se členská základna rozšiřuje i o bývalé vojáky základní služby, o rodinné
příslušníky i příznivce výsadkového hnutí.
V evidenci k 31. 12. 1999 bylo v našem klubu evidovaných 349 členů a k tomu, ve skupinách
u nás neevidovaných, 133 členů. K naší aktivitě se tedy hlásilo 482 osob. (Zdroj - 10 let KVV
AČR – ASR, vydaný KVV Prostějov v roce 2000).
Ve Slovenské republice byla v srpnu 1994 založena společenská
stavovská nepolitická organizace Klub vojenských výsadkárov
Slovenskej republiky. Klub vojenských výsadkářů Slovenské
republiky sdružuje oblastní kluby v Banské Bystrici, Žilině,
Bratislavě, Prešově a v Trenčíně. Od svých začátků je pro
charakteristická úzká spolupráce mezi KVV v ČR a SR.
Znak KVV SR

Na pozvání těchto klubů se
výsadkoví veteráni České
republiky účastňují nejvýznamnějších akcí slovenských kolegů, jako například

Memoriálu

Jozefa

Gabčíka v Žilině, seskoků
padákem

při

leteckých

dnech nebo mezinárodních
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mistrovství veteránů v seskocích padákem, Michalských dnů, výročních jednáni jednotlivých
klubů, výstupu na Slemä a dalších vzájemných setkáni, což upevňuje vzájemné kamarádské
vztahy. Dochází rovněž k pravidelné výměně českého Zpravodaje a slovenských Červených
baretů a Spravodajcu i dalších publikací o historii a současnosti výsadkářů obou republik.
My, výsadkoví veteráni, se scházíme v České republice od roku 1995 (účast více než 200 osob)
každých 5 let na velkém setkání výsadkových veteránů. K tomu bychom mohli přiřadit setkání
výsadkářů v Prešově v roce 1997 (účast více než 230 členů) i tří setkání v letech 2007, 2012,
2017 na Slovensku v Žilině. Na základě zájmu ze strany příslušníků a členů klubů výsadkových
veteránů České a Slovenské republiky je frekvence setkání tedy častější. Z atmosféry všech
setkání, vzájemného partnerství a spolupráce můžeme naprosto přesvědčivě říci, že pro
výsadkáře rozdělení Československa 1. 1. 1993 neexistuje. Je to jen otázka právní a
geopolitická. Můžeme konstatovat, že toto přátelství mezi našimi národy stále přetrvává a je
velmi pevné. Ba co víc, služba v ČSLA v mnoha případech propojila naše rodiny, kulturu i
tradice. Máme být právem na co hrdi.

Setkání KVV ČR a KVV SR dne 12. 7. 2012 v Žilině
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Obdobnou atmosféru vzájemného přátelství a hrdosti na službu u výsadkářů mají od roku 1993
pravidelná vzpomínková setkání příslušníků 71. pěšího praporu „československých parašutistů“
ve Starých Splavech, nebo pravidelná setkání veteránů výsadkářů 1.vvs z Luštěnic.
Neméně významná jsou setkání bývalých
příslušníků 7. pluku zvláštního určení v
Holešově, která organizuje KVV Holešov a
pravidelně

se

jich

zúčastňují

stovky

výsadkových veteránů např. v roce 2016 u
příležitosti 55. výročí vzniku tohoto útvaru
na 275 jeho bývalých příslušníků – v
současné době výsadkových veteránů KVV
Holešov, Prostějov, Olomouc, Tábor, Brno Setkání bývalých příslušníků 7. pluku
zvláštního určení v Holešově v roce 2016 - první
a dalších KVV SR.
zprava Petr Korb - KVVV Praha
50. výročí založení pěšího praporu 71 „Československých parašutistů“ výsadkoví veteráni
oslavili v rámci Setkání ve dnech 22. - 24. 8. 1997 v Prešově s účastí více než 230 kolegů), dále
ve dnech 26. - 27. 9. 1997 v Chrudimi (za účasti 271 kolegů). Oslavy tohoto výročí vyvrcholily
dne 3. 10. 1997 na Slavnostní vzpomínkové akci v areálu Posádkového domu armády
ve Vyškově, v rámci které bylo oceněno 250 účastníků pamětní medailí “Meče armády hrot“.
Na organizaci této akce se spolu MO a GŠ AČR významně podíleli členové přípravného
výboru z KVVV Praha a KVV Prostějov.
Slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, které 15. 4. 2017
organizoval KVV Prostějov v součinnosti s 601. skss, a Červenými barety, se zúčastnili
výsadkoví veteráni 15 KVV v ČR a 9 KVV SR. Smyslem tohoto slavnostního shromáždění
bylo nejen připomenutí tohoto významného výročí, ale zejména ocenění a poděkování všem
těm výsadkářům, kteří se podíleli na vzniku a rozvoji výsadkových jednotek, kteří svojí
činností naplňovali výsadkové tradice, a kteří je nadále naplňují i v současnosti. Celkem bylo
uděleno 300 Pamětních odznaků k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek mezi nimi i 21
bývalým výsadkářům - vojákům základní služby, kteří v současné době velmi aktivně pracují
v regionálních klubech výsadkových veteránů v ČR a SR.
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Slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, které 15. 4. 2017
organizoval KVV Prostějov
Členové KVV se pravidelně zúčastňují pietních vzpomínek a aktů, které jsou spojeny
s výsadkovou historií. Vzdávají čest všem, kteří položili své životy při osvobozování
Československa za 2. světové války, nebo se významným způsobem podíleli na vzniku a
rozvoji výsadkového vojska a budování tradic výsadkových jednotek. Připomeňme si jen
některé.
Pravidelně každý rok 18. června si výsadkoví
veteráni ČR a SR svojí osobní účastí připomínají
událost kdy v Praze, v Resslově ulici v kryptě
chrámu sv. Cyrila a Metoděje zahynuli výsadkáři,
kteří byli vysazeni na území protektorátu Čechy a
Morava, a kteří spáchali atentát na tehdejšího
zastupujícího

říšského

protektora

Reinharda Pietní akt v Resslově ulice - 18. červen

Heydricha. Tato akce má nesmírný společenský
význam. Je důležité si neustále připomínat, že existovali lidé, kteří byli ochotni za svobodu
svého národa položit i svůj život. Je potřeba si jich vážit a vzdávat jim čest.
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Pietní vzpomínku u příležitosti 100. výročí narození a 10. výročí
úmrtí dalšího zakladatele výsadkových vojsk generála Rudolfa
Severína Krzáka uspořádal KVV Písek. Vzpomínkového aktu se
osobně zúčastnili i jeho syn a dcera, zástupci KVV v ČR.
Občanské sdružení Červené barety iniciovalo výrobu pamětní
mince generála Krzáka, která byla předána i jeho potomkům.
V lednu se koná vždy v Brně na Městském hřbitově pod
taktovkou Krajského voje-nského velitelství Ostrava a KVV
Brno pietní vzpomínka u
hrobu pplk. Josefa Otiska, člena paraskupiny Wolfram, který
byl vysazen na území protektorátu Čechy a Morava. Ani zde
nechybí zástupci výsadkových veteránů z KVV Brno,
Prostějova, Jindřichova Hradce a dalších klubů.
V únoru se pravidelně koná za podpory KVV Jindřichův
Hradec pietní vzpomínka na činnost tříčlenné zpravodajské
skupiny STAS, která seskočila jako východní výsadek v
roce 1945 na území protektorátu u obce Heřmaneč u
Jindřichova Hradce. K 70. výročí činnosti této skupiny byla
občanským sdružením Červené barety iniciována výroba
originálního pamětního odznaku na sponu.
Každý rok 12. března se pravidelně
koná díky iniciativě KVV Plzeň
pietní

vzpomínka

u

hrobu

zakladatele výsadkových vojsk a
prvního jejího velitele, generála
Karla Palečka. Tento klub ve
spolupráci s představiteli města
Plzně zabezpečil odhalení pamětní
desky
Pietní akt u hrobu gen. Karla Palečka

Palečka.

na

rodném
Je

dobře,

domě
že

gen.

tomuto

člověku, který pro výsadkáře udělal
mnoho a byl přezdíván jako „táta
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Palec“, se vzdává čest a nezůstane v zapomnění. Za utrpení a bezpráví, které musel nést v
letech po osvobození své vlasti po únoru 1948, si tento český vlastenec a výsadkový velikán
zaslouží určitě naši pozornost. Na zhotovení této pamětní desky se významně podílel Viktor
Jeremiáš - výsadkový veterán z Prostějova.
Koncem dubna se pravidelně koná v Ořechově na Jihlavsku u památníku věnovaném
parašutistovi Adolfu Opálkovi a všem obětem boje proti fašismu v letech 1939 – 1945 pietní
akt. Pietní vzpomínky se zúčastňují rovněž zástupci klubů výsadkových veteránů. V roce 2015
připomenuli 73. výročí seskoku parašutistické skupiny Out Distance a 100. výročí narození
velitele výsadku Adolfa Opálky.
Kolegové z KVV Chrudim každoročně pořádají vzpomínkovou akci na válečnou činnost
skupiny Calcium a Platinum.
Klub výsadkových veteránů Hradec Králové se každoročně podílí na organizaci pietní
vzpomínky u pamětní desky Baria ve Vamberku a vzpomínkové akce na výsadek Barium ve
Vysoké nad Labem.
Členové KVV Zlín se každoročně zúčastňují pietních aktů u hrobu u hrobu I. Kolařika, člena
paraskupiny Out Distance, u pamětní desky J. Hrubého ze skupiny Bioskope, dále v obci
Ploština vypálené fašisty.

Vzpomínková akce na paraskupinu Clay-Eva v roce 2017
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Členové KVV Holešov na počest skupiny Clay-Eva vysazené dne 13. 4. 1944 v Hostýnských
vrších organizují v dubnu 2018 již 15. ročník nočního pochodu Clay – Eva. Členové klubu
udržují na Tesáku a Trojáku pomníčky padlých vojáků a partyzánů, aby zachovali těmto
místům důstojnost a lidem, kteří padli za naši svobodu vzdali tímto činem svůj hold.
V roce 2005 uspořádal KVV Praha 1. ročník „Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska“.
Tento sportovní víceboj nastartoval šňůru těchto memoriálů. Postupně se měnili pořadatelé
a organizátoři a vyvíjela se i pravidla. Měnily se i disciplíny. V propozicích bylo stanoveno,
že klub, jehož družstvo zvítězí, zajistí organizaci dalšího ročníku memoriálu. V dalších letech
se memoriál a jeho provedení domlouvalo vždy na poradách předsedů KVV při výročním
shromáždění v Prostějově. V roce 2009 se poprvé uskutečnil memoriál ve Slovenské republice
ve Smolenicích a od té doby byl upraven i název memoriálu o vynálezce padáku Štefana
Baniče. K dnešnímu dni máme za sebou 13 ročníků.

Snímek z Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska v Prostějově - září 2017.

V roce 2008 vzniká z podnětu M. Sklenky tradice sportovních setkání výsadkových veteránů –
parašutistů v Prostějově. Organizátorem se stal a zůstal doposud KVV Prostějov kvůli jeho
materiální i organizační náročnosti v součinnosti aeroklubem Falcon – Air za aktivní pomoci
102.pzpr. 1. ročníku se zúčastnilo 22 družstev z 13 KVV v ČR a 8 družstev ze 4 KVV SR.
I přes nepříznivé počasí se podařilo úspěšně provést disciplínu tandemových seskoků včetně
vyhlídkových letů. Jak výše uvedený Memoriál ZVV, tak i Sportovní setkání VV a parašutistů
jsou vícedenní soutěže a proto jsou vždy doplňovány i různými společenskými akcemi.
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V roce 2009 vzniká tradice Střeleckého trojboje, kterou organizuje KVV Holešov v oučinnosti
s Vyšší a střední policejní školou v Holešově na střelnici Dobrotice. Těchto soutěží se každý
rok pravidelně účastní kolem dvaceti 3 členných družstev z KVV ČR i SR.

Tradiční střelecká soutěž na střelnici v Dobroticích - 12. 6. 2015
Z původně klubové střelecké soutěže KVV Prostějov se v roce 2012 vytváří v součinnosti
s 601. skss, který se v roce 2017 konal posedmé s průměrnou účastí 135 střílejících z KVV ČR
a SR, 601.skss, 102. pzpr. a pozvaných hostů.

Memoriál plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole - rok 2018
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Neméně významným projektem
je

pochod

„Po

stopách

22.

výsadkové brigády“, který od
roku 2013 organizuje spolek
„Červené

barety“.

KVV

Prostějov je jedním z partnerů
tohoto projektu a podílí se na
jeho organizaci. Každý ročník je
pojmenován po jiném veliteli,
který velel VÚ 8280 s působností
Trasy pochodů Po stopách 22. výsadkové brigády - v Prostějově. Do dnešního dne se
rok 2018
uskutečnilo již 6 ročníků. Účast se
pohybuje kolem 800 pochodníků. Akce se koná pravidelně poslední sobotu v červnu. Pochod
je organizován pod záštitou 601. skss.

Účastníci pochodu Po stopách 22. výsadkové brigády z KVVV Praha dne 30. 6. 2018:
Zleva stojící - E. Křížek, V. Bálek, J. Veselý, P. Gavlas, K. Štrajtová, A. Štrajt, D.
Minkewitzová a M. Černá. Zleva klečící - M. Krejza a V. Filla. Na snímku chybí J. Urban.
Veteránské hnutí výsadkářů v současnosti sdružuje výsadkové veterány ve výslužbě, v záloze a
v aktivní záloze. Výsadkovým veteránem je ten, kdo vykonával vojenskou službu u
výsadkových jednotek, jednotek speciálního a hloubkového průzkumu ČSLA, ČSA, nebo
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jednotek speciálních sil AČR a současně v této službě prokazatelně absolvoval výsadkový
výcvik a prováděl seskoky padákem. Tito veteráni požívají některé zvláštní výsady, mezi něž
patří nošení klubového stejnokroje s červeným baretem a současným odznakem AČR.
Výsadkoví veteráni, kteří mají příslušnými orgány ozbrojených sil povoleno nosit vojenský
stejnokroj, mají právo k němu nosit i červený baret. Právo nosit červený baret se nevztahuje na
ty členy klubu, kteří nesplňují podmínky výsadkového veterána.
V roce 2017 se k našemu hnutí výsadkových veteránů hlásí již na 856 členů a příznivců v ČR.
Mezi největší KVV patří KVV Prostějov (220), Jindřichův Hradec (104), Holešov (125),
Liberec (78), Praha (66), Chrudim (46), Olomouc (46) a Zlín (40).
Hnutí výsadkových veteránů má v současné době 17 KVV v ČR, z nichž některé pracují
s pevnou strukturou jako spolky. Naše hnutí nadále velmi úzce spolupracuje s KVV Slovenské
republiky.
Hnutí výsadkových veteránů má
své symboly (výsadkovou hymnu,
klubový stejnokroj, klubové odznaky a zástavy, pamětní medaile,
vydává občasníky Zpravodaj (KVV
Prostějov),

Padáček

(KVVV

Praha), má své webové stránky
(KVV Prostějov, Praha, Holešov,
Brno, Jindřichův Hradec, Zlín,
Plzeň), vydává almanachy, bulletiny k významným výročím KVV,
publikace k významným výročím
našeho hnutí. Řada klubů má své
kroniky,

nebo

uchovává

svoji

činnost v digitální formě. Ve
Medaile „Za zásluhy“ KVVV Prostějov - rub a líc

spolupráci

s

VHÚ

AČR

příležitosti

významných

u

výročí

pořádá expozice o historii a vzniku výsadkového vojska. To vše nám slouží jako prostředek k
upevňo-vání přátelství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, k pěstování a rozvíjení tradic
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a povědomí o výsadkovém vojsku jako „o meči armády hrot“, jeho válečných i poválečných
tradicích a rozvíjení odkazu výsadkářů bojujících ve II. světové válce.
Naplňování našich cílů a aktivit by nebylo možné bez aktivní pomoci útvarů AČR, 601.skss,
102. pzpr, z Prostějova, 43.vpr z Chrudimi, 6.brcho v Liberci, bez úzké spolupráce

s

městskými orgány v Prostějově, Holešově, Chrudimi, Zákupech, Zlíně, Svazu bojovníků za
svobodu i Československou obcí legionářskou. Jim všem patří naše poděkování.
Výbor KVV Prostějov se na svém jednání v listopadu 2017 rozhodl podat Žádost o registraci
do Unie evropských výsadkových veteránů (Union European Paratroopers), ve které je zatím
registrováno 11 států Evropy. Ve dnech 2. - 5. 10. 2018 na kongresu U.E.P. v Budapešti byl
náš klub přijat do této organizace, v první fázi v roli pozorovatele. Očekáváme, že v Unii
evropských výsadkových veteránů získáme další inspiraci a podněty k obohacení naší činnosti.
V závěru chceme vyjádřit naše přesvědčení, že i v dalším období naše veteránské hnutí
výsadkářů bude mít své pevné postavení a místo ve společnosti, že bude nadále přispívat k
upevňování bratrství mezi českými a slovenskými kolegy, že bude nadále přispívat k
prohlubování vlastenectví a pokrokových tradic našich obou národů.
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100 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A 25 LET KLUBU
VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETRÁNŮ PRAHA
doc., Ing. Pavel Gavlas, CSc
Ozbrojené síly vždy patřily a patří k základním atributům
existence suverénního státu. I Československá republika
vznikla v r. 1918 nejen díky aktivitám a politickému umu
T.G.M., E. Beneše, M. R. Štefánika a činnosti mnoha
dalších představitelů domácího odboje, ale také díky
existenci a bojovým úspěchům Československých legií na
všech frontách 1.sv.v. Toto vojsko a jeho úspěchy
významně přispěly k rozhodnutí mocností, zejména USA,
náš stát vytvořit.
Výsadkáři, jako druh vojska, v době vzniku ČSR ještě
neexistovali, výsadkové vojsko se začalo formovat až
krátce před 2. sv. v. válkou, zejména v SSSR a Německu,
doc., Ing. Pavel Gavlas, CSc.

ale i v dalších zemích. Z 2. sv. v. jsou známé výsadkové

operace k ovládnutí Norska, operace na Krétě a zejména operace Overlord – otevření druhé
fronty na západě, kde už bylo vysazeno kombinovaně na padácích i s přistáním několik divizí
britských, amerických i výsadková divize polská (Arnheim). O tomto byla natočena řada filmů,
jeden v r. 1968 i v Davli, (most u Remagenu), nebo Příliš vzdálený most, o výsadkové operaci
spojenců při zahájení invaze v Normandii.
ČSR a její vojáci nestály ani ve 2. sv. v.
stranou válečného úsilí porazit nacistické
Německo a jeho spojence. Na východní
frontě vznikl 2. Čs. armádní sbor – a
v jeho sestav 2. paradesantní brigáda,
která se zúčastnila bojů o Duklu a poté
byla vysazena na letiště Tri duby, na
pomoc SNP. Na západní frontě se
vyznamenali českoslovenští letci v boji o
Ženy z 2. paradesantní brigády

V. Británii a do bojů se zapojila obrněná
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brigáda zformovaná ve VB a Francii. Významnou zpravodajskou úlohu sehrály výsadky
vysazované Brity na okupovaná území a konkrétně výsadky československých vojáků na území
protektorátu.
Výsadek,

nikoliv

jediný,

ale

nejznámější, (rtm. Kubiš a Gabčík),
který si každoročně připomínáme na
nejvyšší politické úrovni, realizoval
operaci Anthropoid – likvidaci gen.
SS a policie R. Heidricha, zastupujícího říšského protektora, který přišel
do

protektorátu

zpacifikovat

a

decimovat odbojné Čechy. Tento čin
a následná reakce nacistů, se zapsaly
do dějin Evropského odporu proti Pražská ulice V Holešovičkách - rok 1942
nacizmu, oblétl celý svět, otřásl
sebevědomím celé říšské hierarchie i samotného Hitlera. Posílil mezinárodní postavení
československé vlády v zahraničí a zapsal se do československých vojenských dějin. Obcí
s názvem Lidice, pojmenovaných na počest vypálených a vyvražděných Lidic českých, je ve
světě celá řada.
Českoslovenští parašutisté se svými válečnými činy zařadili do galerie velkých vojáků
československých i českých dějin, kteří za 1. i 2. světové války nechyběli na žádném
ze světových bojišť. Zatímco bojové akce čechoslováků v 1. světové válce pomohly významně
ke vzniku ČSR, bojové aktivity československých vojáků a jednotek ve 2. světové válce
zařadily ČSR do tábora vítězných mocností.
Vojenští výsadkáři nepatří k nejstarším druhům vojsk, letouny se začaly používat ve vojenství
až v první světové válce. Masového rozvoje se výsadkové vojsko dočkalo až s 2. světovou
válkou.
Výsadkáři se již od svého vzniku vyznačují svojí vzájemnou soudržností a silným pocitem
vzájemné závislosti, zejména v boji. Výsadkář vysazený na území nepřítele, ať hromadně, nebo
v malých skupinách, je vždy závislý na tom, co má sebou a co mají kamarádi. Jeden na druhého
se musí spoléhat, jiná pomoc, než od spolubojovníka nepřijde. V takovém kolektivu není místo
pro ty kteří „makají“ a pro ty, kteří „se vezou“. Proto vznikají tak silná pouta dokonce i mezi
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těmi z nás, kteří sice prošli velmi náročným výcvikem, ale žádnou bojovou akcí, protože
i na cvičeních, kterých jsme se zúčastnili, jsme nemohli spoléhat na nic jiného, než na sebe a na
své kamarády. Toto pouto sounáležitosti mezi výsadkáři přetrvává dlouho, možná natrvalo.
Tato skutečnost je zřejmě důvodem, proč existuje tolik Klubů výsadkových veteránů v ČR
i SR, proč jsou kluby mimořádně aktivní a mezi sebou úzce spolupracují.
Jak již bylo řečeno, výsadkové vojsko ČSA vzniklo před
sedmdesáti jedna lety, 1. 10. 1947, kdy byl vydán rozkaz
č.1. U zrodu vojska stály takové osobnosti jako plk. gšt.,
později

brig.

gen.

Karel

Paleček,

první

velitel

výsadkového vojska, mjr. gšt., později genmjr. Rudolf
Severin Krzák, náčelník štábu, kpt., později plk. Josef
Černota, velitel výsadkového učiliště a další. Jako první
vznikly

v Zákupech:

ppr

71.

Československých

parašutistů, jemuž velel mjr. Oldřich Talášek a ve Stráži
pod Ralskem Výsadkové učiliště. Někteří naši členové,
většinou, žel, již mezi námi nejsou, u tohoto praporu
sloužili, třeba kol. plk. Mrázek, a někteří našičlenové tam
sloužili později a zažili i stěhování do Prešova – třeba kol.
Tvrz.
Od založení výsadkového vojska do r. 1990 došlo k mnoha
reorganizacím, které zvyšovaly, či snižovaly počty těch,
co sloužili u výsadkářů. Nicméně touto službou prošlo za
uvedených 43 let, desítky tisíc vojáků základní služby a
tisíce vojáků z povolání. V době do r. 1990 nebyly
nejvhodnější podmínky pro vytváření klubů, či jiných
organizací typu dnešních Klubů Výsadkových Veteránů a
Josef Černota na snímku z deva- veteránské hnutí vůbec neexistovalo. Přesto je známo, že
desátých let minulého století
„kamarádi z vojny“, tedy od jednoho útvaru, či spíše jedné
roty, se občas setkávali. I výsadkáři.
Po r. 1990, jak dobře vysvětlil můj předřečník, kol. Hudský, byla ministerstvem obrany přijata
legislativní úprava – byla vydána Směrnice náměstka MO ČSFR pro práci s vojenskými
důchodci, která byla impulzem pro vytváření sdružení, klubů bývalých vojáků z povolání,
včetně výsadkářů.
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V Praze tyto aktivity organizoval náš první
předseda a již zesnulí plk. V. Koutecký,
genpor.

K. Kuba, plk. Jiří Šolc, genmjr. Fr.

Mrázek, plk. Vl. Mrázek, plk. J. Miler, plk. Jar.
Vondra, plk. Kocmánek a dosud žijící a aktivní
plk. gšt. Miloslav Juříček a plk. Benedikt.
Klub byl formálně založen v r. 1993, když i
před tím se budoucí zakladatelé neformálně
scházeli. Jako právnická osoba, (sdružení), byl
registrován MV ČR v r. 2003 a v r. 2015,
podle nového zákona, jako spolek. Do práce
Klubu již v jeho počátcích se zapojil i gen.
Krzák, který je naším čestným členem, a který
s některými členy našeho Klubu, např. kol.
Na snímku kolegové z KVVV Praha: Zleva - Plk. Jiřím Šolcem, gen. Kubou a dalšími
P. Gavlas, B. Červinka a J. Šolc před prosadil nejen úpravu krypty v pravoslavném
kryptou v pravoslavném kostele svatých
kostele svatých Cyrila a Metoděje v Resslově
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
ulici v Praze, kde se každoročně koná 18.
června pietní akce k připomenutí operace Anthropoid, ale zasadil se významně o vybudování
Pomníku parašutistů a jejich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici
v Dejvicích, kde tento pietní akt končí. Gen. Krzák byl také prvním, kdo při tomto pietním aktu
promlouval v kryptě při kladení květin a poté co nás opustil, to byl vždy představitel našeho
klubu až do doby, kdy správu památníku a režii pietního aktu v kryptě, převzal VHÚ.
Můj předřečník, kol. Hudský ve své řeči uvedl, že KVV Prostějov byl založen při VÚ 8280.
Není jediný, takovou výhodu mají i Chrudimští, nebo Jindřichohradečtí. My bohužel ne a tak
naše aktivity jsou omezeny vlastními skromnými finančními možnostmi a pomocí OVV MO
ČR, která je značně limitována. Takže ačkoliv náš klub založil tradici Memoriálu zakladatelů
výsadkového vojska a první ročník pod vedením tehdejšího předsedy kol. Hanáka a kol.
Suchomelové organizoval, další ročníky už byly nad naše ekonomické, ale hlavně materiální
možnosti.
Náš Klub, který se rekrutuje zejména z Pražanů, měl v dobách největšího rozkvětu více než 120
členů, většinou těch, kteří postupem času stoupali po kariérním žebříčku až na MNO, či GŠ,
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takže lidé ve zralém věku. Seznam těch co nás opustili je nepříjemně dlouhý – 45 jmen
výsadkářů, z nichž se někteří významně zasloužili o rozvoj výsadkového vojska i ČSLA. Dnes
má náš klub 67 členů, s věkovým průměrem 71 let, nejstarší člen se dožil už 90 a nejmladší 34
let. 24 členů je mladších a 43 starších, než průměr 71 let, z toho jedenáct starších 80 let. Je ale
potěšující, že přijímáme stále nové, mladší členy, zejména ty, kteří u výsadkového vojska
sloužili až do osmdesátých let jako „záklaďáci“. Je to poznat, nová krev, nová energie, nové
aktivity.
Jak už jsem zmínil, handicapem našeho Klubu je skutečnost, že nemáme bojovou posádku, se
kterou bychom mohli spolupracovat tak, jako Prostějovští, či Chrudimští kolegové a že v Praze
„končilo“ svoji kariéru mnoho důstojníků i generálů, ale logicky žádný voják základní dlužby.
Ovšem na druhé straně jsou zde střediska vrcholových sportovců a tak máme mezi sebou i pět
mistrů sportu a zasloužilých mistrů sportu, včetně jedné ženy (kol. Čermáková) a některé
bývalé držitele republikových i světových rekordů v parašutizmu.
Na závěr bych chtěl vyjádřit naději, že naše „veteránské hnutí“ s postupem času neskončí pro
nedostatek zájemců. Základna, ze které je možné rekrutovat bývalé vojenské výsadkáře, se
s profesionalizací armády výrazně zmenšila, a navíc noví veteráni budou většinou váleční
veteráni podle zákona.
Doufejme ale, že i tito výsadkáři – profesionálové, se budou „profesně“ sdružovat a pokračovat
v našich tradicích, o jejichž podstatě tak pěkně hovořil při definování cílů našeho sdružování v
Kluby výsadkových veteránů můj předřečník, kol. Hudský, a že OVV MO ČR i GŠ AČR jim
budou i nadále příznivě nakloněny a nápomocny.

53

HISTORIE KVVV PRAHA
Ing. Miloslav Juříček
Historie vzniku hnutí výsadkových veteránů v bývalém
Československu začíná v Prostějově. Tam počátkem
devadesátých let minulého století založili vysloužilí
výsadkáři Klub důchodců při VÚ 8280 v čele s Láďou
Opletalem. Členství v klubu nabídli všem výsadkovým
veteránům v celé republice. Brzy klub přesáhl počtu sto
členů. Kromě bývalých vojáků z povolání se stali členy
Ing. Miloslav Juříček

klubu i výsadkoví záložníci z. sl., sportovci a příznivci.

Oficiálnímu ustavení pražské odbočky
KVV předcházelo občasné setkávání
veteránů žijících v Praze na různých
besedách. K založení našeho místního
klubu došlo ve druhé polovině roku
1993, stále ještě jako odbočky KVV
Prostějov. Samostatným se stal klub
v roce 2003, kdy byl zaregistrován na
MV ČR jako občanské sdružení KVV

Na snímku kol. J. Šolc a kol. P. Gavlas

Praha. O dva roky později byl název
klubu upraven na Klub "vojenských" VV (KVVV). V roce
2016 byl přeregistrován u Krajského soudu Praha na zapsaný
spolek.
Zakládajícími členy byli kol. V. Koutecký, K. Kuba a J. Šolc
a jiní. Klub sdružuje bývalé výsadkáře bez ohledu na
hodnosti a dříve zastávané funkce. Jeho členy jsou i
příslušníci civilních branných organizací působících v oblasti
parašutismu, mezi nimi také 8 žen. Mezi členy klubu bylo
registrováno 8 generálů (P. Gavlas, P. Krajčovič, T.
Sedláček, J. Kozojed, V. Tomalík, K. Kuba, J. Mrázek, P. Čestný člen KVVV Praha arm.
gen. Ing. Tomáš Sedláček
Vrlík). Řada členů v minulosti významně ovlivňovala vznik
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a vývoj výsadkového vojska (V. Mrázek, K. Rusnák, P. Benedikt, M. Juříček, M. Kňourek, V.
Koutecký, K. Kuba, M. Rezler, J. Müller a jiní). Mezi významné členy patřil také kolega J.
Šolc, autor 26 knih s vojenskohistorickou tématikou.

Členy klubu jsou také významní para sportovci: zasl. mistři sportu S. Lacina, J. Urban - oba
na snímku, ale i jiní zasl. mistři sportu, či mistři světa
KVVV Praha má mimo jiné svůj znak, klubovou vlajku, Stanovy klubu a Organizační řád.
Činnost klubu řídí výkonný výbor v čele s předsedou, volených na tři roky. Klub vydal
„Pamětní medaili“ KVV Praha (bronzová, stříbrná a zlatá).

Prapor KVVV Praha
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Původní a nový znak KVVV Praha

Klopové pamětní odznaky KVVV Praha
Od svého založení neměl klub vlastní zázemí. Aktivity členů a
výboru se uskutečňoval v různých veřejných armádních
institucích. Několik let sdílel klubovnu se SDaP AČR. V
současné době využívá, díky péči AČR, vlastní klubovnu kde
je uložen archiv, kronika klubu a klubová knihovna. Kromě
Pamětní
Praha

medaile

KVVV

toho využívá dvě hodiny v týdnu i armádní střelnici.
Z kvantitativního hlediska patří náš klub k těm početnějším.

Není tomu tak již z hlediska aktivity, měřeno počtem organizovaných akcí a především účastí
našich členů na nich.
Cílem činnosti klubu je sdružovat bývalé příslušníky výsadkových jednotek a příznivce
výsadkového vojska, upevňovat kamarádství druhů ve zbrani, pěstovat tradice a rozvíjet
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historické povědomí o výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích, rozvíjet
odkaz výsadkářů bojujících i padlých ve II. světové válce, shromažďovat památky a informace
o této době a činnosti a uchovávat je. Propagovat a šířit tradice výsadkových jednotek,
probouzet úctu k minulosti i současnosti ve vztahu jak k výsadkovým jednotkám, tak armádě
ČR.

Vzpomínkové akty u chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze a u pomníku čs.
parašutistů v Praze - Dejvicích
Klub spolupracuje s veteránskými kluby v Prostějově, Plzni, Liberci, Písku, Brně, Holešově,
Zlíně, Hradci Králové a ve SR v Bratislavě, Žilině, Prešově a s dalšími armádními
veteránskými kluby.
Součástí klubu je Para sekce ÚDA, která byla zřízena při tělovýchovném oddělení ÚDA Praha.
Může se chlubit ustavujícím rekordem v seskoku družstva žen s okamžitým otevřením padáků
z výšky 456O metrů v roce 1955. Sekce má 17 členů, kteří k 5O. výročí svého trvání sepsali
a vydali Almanach vzpomínek.
Klub kromě jiného se podílí každoročně, v součinnosti s Českým svazem bojovníků za
svobodu, Československou obcí legionářskou a GŠ AČR, na organizaci setkání veteránů
v rámci pietního aktu k uctění statečného boje skupiny ANTHROPOID u chrámu sv. Cyrila a
Metoděje v Resslově ulici v Praze a u pomníku čs. parašutistů v Praze - Dejvicích.
Klub inicioval a organizačně se podílel na uskutečnění slavnostní vzpomínkové akce k 50.
výročí založení Pěšího praporu 71 „československých parašutistů“ v říjnu 1997 ve Vyškově
(vydána medaile "Meče armády hrot"). V roce 2OO2 uspořádal spolu s GŠ AČR mezinárodní
seminář k 6O. výročí ukončení bojové činnosti skupinou ANTHROPOID, kterého se
zúčastnilo 250 veteránů, zástupců výsadkových jednotek AČR a zahraniční delegace Anglie,
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Francie, Polska, Ruska a Slovenska. Při té příležitosti zpracoval historickou publikaci
"Paradesantní jednotky meče armády hrot a pamětní odznaky.
V roce 2005 založil klub tradici Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska generálů Palečka
a Krzáka a plk. Černoty a organizoval jeho 1. a 2. ročník.
Dílem pražského klubu byla publikace „Výsadkáři 60 let v čele armády“, a obrazová putovní
výstava o historii a vzniku výsadkového vojska, která byla ve spolupráci s Vojenským
historickým ústavem AČR instalována v Chrudimi k 6O. výročí jeho vzniku.
Členové klubu se autorsky podíleli na zpracování publikace dr. Bílka Ve vzduchu, na zemi i ve
vodě, která mapuje historii a současnost výsadkového vojska.
V září 2009 klub organizoval v Praze-Letňanech, v součinnosti s Aeroklubem ČR, oslavu k 60.
Výročí civilního a sportovního parašutismu. K dvacátému výročí založení klubu vydali autoři
J. Hanák a V. Suchomelová pamětní publikaci: KVVV Praha - 20 let 1993-2013.
Ke zvlášť oblíbeným každoročně
organizovaným akcím patří "Akce
Ještěd", která již
probíhá
společností

ve

několik let

spolupráci

THOR

Tactical

se
a

ARMY ARMS. Na této akci si
mohou účastníci z řad veteránů

vyzkoušet střelbu z různých typů
zbraní,

naučit

technikám,
poznat

se

sebeobranným

zdravovědě

zajímavosti

ale
kraje.

také
K

bezesporu dalším oblíbeným akcím
patří "Akce Brdy", která je spojena s
návštěvou míst činnosti partyzánů za
II. SV s procházkou v nádherné
neposkvrněné přírodě.

Snímky z akcí Ještěd (nahoře) a Brdy
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Členové klubu se zúčastňují seskoků padákem paraveteránů, podílejí se na organizaci
branných a sportovních akcí, vzpomínkových a pietních událostí ale také výchovných besed
s dětmi a mládeží
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Velkým úspěchem výboru KVVV Praha bylo mimo jiné založení webových stránek v březnu
2017, které lze najít na adrese: www.kvvvpraha.cz. Na těchto stránkách se mohou návštěvníci
seznámit s plánovanými akcemi, historií klubu, je zde také bohatá fotogalerie a všechna čísla
dosud vydaného časopisu Padáček.
Za úspěch lze také považovat spolupráci s Pražským komorním orchestrem, jehož koncertů se
několikrát ročně účastníme, a to například v pražském Rudolfinu, koncertní síni Šimona a Judy
v Dušní ulici aj.
K 25. výročí založení KVVV Praha představil výbor také pamětní odznak, nový baretový
odznak, který byl vyroben v počtu sta kusů a tento Sborník, který byl vydán v lednu 2019.

Baretový odznak veterána
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PŘEHLED POUŽITÝCH FOTOGRAFIÍ, AUTORŮ
A WEBOVÝCH STRÁNEK, ZE KTERÝCH JSME ČERPALI
Fotografie:

strana 4; 6; 7; 10; 13; 25; 29; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 42, 43; 45; 46; 47; 48;
50; 52, 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; - archiv KVVV Praha
strana 8 - https://www.gonzoaviation.com
strana 9 - http://1.air_war.sweb.cz; http://www.kic.rosice.cz
strana 11 - https://www.reflex.cz
strana 14 - https://en.wikipedia.org
strana 16 - https://www.radio.cz
strana 15; 17; 19; 20; 21; 22; 25; 27; 29; - archiv PhDr. Ivan Gosiorovského,
PhD., MBA
strana 19 - https://www.valka.cz
strana 23; 52; - Červené barety
strana 24 - https://myzvolen.sme.sk
strana 30 - https://www.druhasvetova.com
strana 31 - https://www.crisismagazine.com
strana 36 - http://www.601skss.cz
strana 41 - http://www.ceskatelevize.cz
strana 42; 43; 44; 46; - archiv KVV Holešov
strana 42 - archiv KVV Jindřichův Hradec
strana 47 - https://forum.valka.cz
strana 51 - https://info.unob.cz
strana 53; 55; - archiv Mgr. B. Červinky
strana 60 - archiv Bc. L. Němce
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