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Prečítali sme za vás. Krátke správy. 

   

JAK VZNIKLY BRDY (AKCE BRDY 2016) 
 

Když jsem loni začal připravovat akci pražského KVVV zaměřenou k 

připomenutí činnosti výsadkářů z východu, kteří působili začátkem roku 

1945 v oblasti Brd, tedy asi 40 km od Prahy, myslel jsem si, že to bude 

brnkačka, že největší problém bude v tom, abych přemluvil co největší 

množství kolegů k organizované procházce lesem.  

 
 
 

 

/ 
(Účastníci akce BRDY 2016)  

 

Ne, bylo to jinak, už zase jsem se spletl. Velice rychle jsem totiž zjistil, že o 

činnosti brdských výsadkářů, partyzánů, skoro nic nevím. A tak přišly na 

řadu knížky zesnulého kolegy Jiřího Šolce a mapy a zjištění, že pamětníci 
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už mi nic nepovědí, i kdyby snad chtěli. Hodně mi pomohl František 

Řanda, když mi poskytnul podklady k přípravě akce konané pražským 

klubem veteránů v květnu 2008, ještě za přítomnosti již zmíněného 

historika výsadkářů, pana Šolce. (Ano dámy a pánové, už je to 8 let.)  Při 

čtení té přípravy jsem si uvědomil, jak bezvadně byla tehdy celá akce 

našeho klubu zvládnuta obsahově i organizačně. „ Co já tady chci ještě 

vymýšlet“. Nechtěl jsem ale opakovat akci, které jsem se na rozdíl od 

většiny kolegů před těmi několika lety nezúčastnil, ale jak dál? A tak 

znovu mapa a hledání pomníčků a přístupů k nim a možnosti příjezdu a 

přesunů a parkování aut, nějaká další zajímavá místa atd. Nakonec mi z 

toho vyšla organizačně nenáročná akce, procházka po horském hřebenu, 

téměř po vrstevnici, s mírným sestupem k parkovišti poblíž Hostomic. 

Součástí té procházky, dlouhé asi 6 km, bylo i zastavení u jednoho z 

partyzánských pomníčků. Prostě taková pohodovka na celé odpoledne, na 

závěr večeře v Hostomicích a domů. Postupně ale začalo být zřejmé, že z 

časových důvodů akci Brdy 2015 nezvládneme, překrývalo se to s termíny 

již tradičních akcí a možnostmi dopravy. Já jsem neměl důvod v přípravě 

dál pokračovat, čekal nás „Ještěd“ a práce s tím bylo dost. Jednoho 

krásného, říjnového dne jsem ale vyrazil na Brdy s tím, že si projdu tu 

vytypovanou pohodovku sám, udělám si pár fotek s barevným listím a až 

tady půjdeme za rok společně, nic mě nepřekvapí. Když jsem se vrátil z té 

pohodovky k autu, vlnily se mi nohy a byl jsem rád, že to kotníky 

vydržely. Ono to bylo po vrstevnici, tedy skoro, ale na cestě bylo 

neuvěřitelné množství kamenů všech tvarů a velikostí. A tak jsem se tedy 

protrápil ke zjištění, že pro akci Brdy 2016, tudy cesta nevede. 

 Někdy letos na jaře jsem si všiml, že jeden z našich „nových“ členů 

žije v obci Buková. Povídám si: „Buková, Buková, to přeci znám, ta je v 

Brdech na okraji těch partyzánských lesů“. Vypsal jsem na kus papíru 

hlavní body dvoudenní varianty pro „Brdy 2016“, o které jsem nesměle 

uvažoval a jel jsem za Vaškem Bálkem do Bukové. A věřte nebo ne, nebyl 

žádný problém. My jsme totiž u kafe za půl hodiny dali dohromady obsah 

prvního dne připravované akce, s ohledem na místní možnosti. Vašek 

rozložil mapu a během chvilky vyřešil to, s čím já jsem se potýkal půl 

roku. „Tady pojedeme auty, tady musíme kousek pěšky, tady musíme mít 

povolení k vjezdu od lesáků, to zařídím“ vysypal na mě a ze zastávky u 

jednoho pomníku byly rázem pomníky tři a Fabiánova studánka jako 

přídavek. Do přípravy se téměř okamžitě zapojil i pan kolega Filla z 

nedalekého Pičína a na úžasné daňčí medailonky v pičínské hospodě asi 

nikdo z přítomných stolovníků dlouho nezapomene. 

 Tak a půl bylo skoro hotovo. Na mě zbylo už jenom vyřídit 

ubytování a buřtování u spřátelené jednotky na letišti Hořovice a 

domluvit dopolední program na letišti. Následovala cesta do Rokycan k 

osobnímu projednání obsahu a rozsahu prohlídky rokycanského Muzea 

na demarkační linii. Povedlo se, byl akceptován námi požadovaný termín 
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a vedoucí, pan Koch se nám potom věnoval přesto, že měl spoustu starostí 

s přípravou na tradiční „Bahna“. Potom přišla už jenom nějaká ta cesta 

do Bukové k doladění detailů a příprava byla hotová. Zbývalo už jenom 

informovat naše členy o termínu a obsahu akce, některé přemluvit k 

účasti, připomenout termíny konání, zorganizovat dopravu, znovu 

připomenout, že už zítra jedeme, dozvědět se, kdo nepojede a kdo si to 

rozmyslel a jet chce, přeorganizovat dopravu a neztratit nervy. Bez 

Karmely bych to asi nezvládl. 

  A jak to tedy dopadlo? Dobře. Když jsme 15. června vyjížděli na 

Brdy, pršelo jen se lilo a bylo nás celkem 21. Sešli jsme se podle plánu v 

Pičíně na návsi a pršet přestalo. Atrakce na střelnici proběhla bez 

problémů a stejně tak popojíždění a krátká procházka mezi 

připomínkami válečných událostí v okolních lesích. Když jsme později 

dorazili do hospody v Pičíně na domluvenou večeři, přihnala se bouřka s 

pořádným lijákem. Po úžasně dobré mňamce jsme odcházeli z hospody a 

přestalo pršet. Následoval přesun na letiště v Hořovicích a ubytování ve 

skromných, ale přijatelných podmínkách. A potom táborák, buřty, 

kytara, harmonika, pivo v petkách a Evženova pálenka. Ani jsme si 

nevšimli, že už je druhý den. Celé dopoledne potom vyplnily vyhlídkové 

lety po okolí. Přesun do nedalekých Rokycan se také odbyl bez problémů, 

nikdo nezabloudil. Prohlídka Muzea na demarkační linii v Rokycanech, 

se zajímavým povídáním pana Kocha, zaujala bez výjimky každého, 

poctivě to propajdal i zasádrovaný Evžen. A to je všechno, jeli jsme domů. 

 Děkuju všem, kteří mi s přípravou akce „Brdy 2016“ pomohli. 

    

         Pavel Břeský 

 

POCHOD PO STOPÁCH 22. VB – IV. ROČNÍK PPLK.  J. 

STARÉHO 

Sobota 25.6.2016 za účasti cca 800 pochodujúcich 

na trasách 33 a 12 km. KVVV Praha zastúpený 9 

účastníkmi z pôvodne prihlásených 17, a to: J. 

Čejka, M. Černá, E. Eštu (33 km!) V. Bálek (33 

km!), V. Filla (33 km!), V. Gajdoš (+3), P. Gavlas, 

K. Štrajtová, M. Vašek. V predvečer pochodu, 

v piatok 24.6., možnosť dlhšej konverzácie, 

niektorí diskutéri diskutovali až do skorých 

ranných hodín. Sobota 25.6., štart v 09.10 h, 

slnečné počasie, teploty cca 35°C, profil trasy 

(natiahnutá „8“) vyhovujúci, pitný režim 

zabezpečený, vhodne zvolená kontrola 

s občerstvením v priestore Plumlov. Údiv na trase 

12 km vyvolali asi po 3 km pochodu dvaja osamelí bežci v protismere, 
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majúci za sebou odbehnutých už asi 9 km. Príchod asi v ½ obce Hamry 

miernym stúpaním a okolo strelnice do cieľa. V priestore strelnice ešte 

možnosť získať hodinky v súťaži hádzania granátov na cieľ (ruky 

neslúžili, i 20 – 25 m vzdialenosť sa začíná podozrivo predlžovať). Deti si 

s chuťou zastrieľali (zodpovední dospelí ich väčšinou pustili dopredu) 

z lukov, vzduchovkových pištolí a presných vzduchovkových pušiek 

s optikou. Cieľ, (medzitým pribudol skákajúci hrad pre deti), medaily, 

občersvenie, sprcha (kupodivu i s teplou vodou). Možnosť zakúpenia 

odznakov od Smparapresentu, novinkou boli pohľadnice s Fr. Starým st. 

Prehlbujúca postupná komercializácia pochodu sa prejavila nárastom 

oficiálnych partnerov pochodu na 17. Výmena dojmov, pozorovanie 

príchodov ďalších „pochodníkov“. Celkovo kladný dojem podtrhnutý 

počasím (vladgaj). 

 

(„Stále s úsmevom“ - členky KVVV Praha a J. Hradce, zľava J. Nováková, 

K. Štrajtová, M. Černá) 

 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE KVVV PRAHA 12.5.2016 

 

  Schůzi řídil P. Břeský. Zprávu o činnosti klubu za období od poslední 

VČS přednesl předseda P. Gavlas. Byla upřenena účast členů na akcích 

květen – září 2016 s důrazem na akci Brdy (15.-16.6.) a IV. ročník 
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Pochodu po stopách 22. vb (25.6.). Byla schválená účetní uzavěrka fin. 

hospodáření KVVV Praha za rok 2015 (přednesla K. Štrajtová). 

S přednáškou o vyznamenaních, medailích a odznacích vystoupil host - 

výrobce p. R. Košuta. Názorně vysvětlil hlavní zásady jejich nosení 

v ozbrojených složkách - jak, kde, kdy, kolik. Rysuje se možnost výroby 

baretového odznaku KVVV Praha. Zároveň představil část svojí sbírky, 

včetně medailí určených pro zahraničí. Na závěr ČS byli oceněni 

jubilanti KVVV.    

 

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE VÝSADKÁROV 

 

4. medzinárodné stretnutie vojenských výsadkárov – (4 th International 

Paratrooper Reunion) sa uskutočnilo v dňoch 5. – 7.8.2016 

v Stölln/Rhinow (Nemecko) na letisku Otta Lilienthala (1848 – 1896).  

Organizátorom stretnutia spojeného so zoskokmi veteránov bol  nemecký 

IG FJ. Tohtoročné stretnutie bolo pri príležitosti 120. výročia úmrtia 

priekopníka letectva na najstaršom letisku na svete (1894).  Letisko vošlo 

do historie i v roku 1989. Na 860 m dlhej trávnatej pristávacej ploche 

(08/26) 23.10.1989 pristál s lietadlom IL - 62 Interflugu (DDR - SEG) 

kapitán Heinz-Dieter Kallbach. Krátkym pristátím sa zároveň zapísal do 

Guinessovej knihy rekordov. Dnes slúži lietadlo ako múzeum Interflugu a 

zároveň ako sobášna sieň, kde bolo zosobášených už okolo 900 párov. 

Lietadlo nesie názov „Lady Agnes“, ide o Lilienthalovu manželku Agnes 

rod. Fischer (1857 – 1920). Takže toľko na uvedenie do situácie. 

Sobota - 6.8. - ráno som autom, spoločne so spolujazdcom (a 

svetobežníkom s nohou v ortéze) Evženom Křížkom, vyrazil po trase K. 

Vary – Praha – Drážďany – Berlín – Stölln/Rhinow. Menšie komplikácie  

spôsobilo (nám) neznáme značenie diaľníc pod Berlínom, ktoré nás 

nakoniec „vonkajším polokruhom“ zaviedlo k Brandenburgu. Tu už sme 

boli „ako doma“. Takže vďaka z diaľky lietajúcim drakom nad letiskom, 

sme okolo 16.00 h dorazili do údolia s ukrytým letiskom. Charakteristický 

zvuk AN-2 (D-FWJK), zelené guľaté vrchlíky padákov (RS 9/2A, RS 4/3c, 

RS 4/4 T, RS 2000), krídla RL-10/2 ST nám potvrdili že sme na správnom 

mieste. Medzinárodné stretnutie vytvorili skákajúci Briti, Holaďania, 

Belgičania, podľa ŠPZ na autách i Švajčiari, Poliaci a samozrejme my 

s Evženom. Návšteva stanu „Meldekopf“, privítanie sa s velením IG FJ, 

odchod k lietadlu (s portugalskou vrtuľou), prvé fotografie. Privítanie a 

zoznámenie sa s ďalšími účastníkmi stretnutia, prechod zrážkových 

mrakov, postavenie stanu vedľa auta v zmesi zaparkovaných karavanov. 

Pokračujú výsadky guľatých padákov a krídiel, pozorujeme skokana 

baliaceho guľatý vojenský  RS 4/4 T so sieťkou (okopčený americký MC-

1C, obdoba čs. OVP-12 SL), pohŕdneme vyhliadkovým letom za 35€. Vo 

veliteľskom stane sú k dispozícii dvojmesačníky Der Deutsche 
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Fallschirmjäger, včítane č. 3/2016. K videniu je potom o. i. i vojenské 

bielozelené krídlo BE-8/2 (41,5 m
2
, vyrábané v NDR od r. 1990). 

Nasleduje oficialita – odovzdanie odznakov KVV SR veleniu (M. Baldt, 

H.-D. Krug, J. Lichtblau). Včasnosť sa ukázala správnou, pretože 

k večeru sa s nami rozlúčil J. Lichtblau. Účastníci sa pomaly rozchádzajú, 

(odíde i pani predávajúca tričká), večerné vyhodnotenie akcie (celkom 10 

výsadkov), drobné ocenenia a „výmena skúseností“. Evžen diskutuje 

s pilotmi a mechanikmi AN-2 (v Nemecku lieta asi 25 ks AN-2, navštevujú 

i Česko, poznajú rad čs. pilotov AN-2, padajú mená, mestá – Vysoké 

Mýto, Kielce, tričko pilota nesie logo stretnutia v H. Králové…). Pokúšam 

sa odpredať odznaky, nášivky, americké kravaty KVVV Praha s asi 30% 

úspešnosťou. Lobujem za účasť Nemcov na krosse v ZA a pochode v PV.  

 

(E. Křížek na Gollenbergu, pomník O. Lilienthala) 

Pivo je do 21.00 h podávané zadarmo, potom nasleduje zadarmo ale 

samoobsluha. V diskotéke sa ocitne ako prvý R. Wagner, nasleduje 

Rammstein a na naše želanie country – J. Cash. Postupujúcim časom 

padajú jazykové bariéry, objavuje sa i ruština. Krkolomné vety pomáha 

preložiť Eva M. z Drážďan (predtým z Mostu), čs. kolóniu rozširuje 16 

ročná Češka v zmiešanej belgickej rodine. Novým nemeckým slovíčkom je 

„Aprikose“ = 52% Evženova moravská marhuľovica zo Ždánic. Asi o 

23.30 h odchod do stanu, skalní pokračujú vo výmene skúseností, 



 7 

z okolitých stanov sa ozýva spokojný chrapot. Po rokoch spánok v stane a 

v spacáku, obdivujem Evženove opúšťanie stanu s ortézou.    

Nedeľa - 7.8. – ráno opar, potom slnečno, organizmus príjma čiernu kávu 

a sledujem silných jedincov pojedajúcich mastné nemecké salámy. 

Zbalíme spacáky, karimatky, stan ponechávame na mieste aby vyschol a  

vyrazíme na blízky kopček Gollenberg (109 m n.m.) z ktorého podnikal 

O. Lilienthal prvé poskoky, skoky až lety. Len tak-tak stačím Evženovi, 

pomáhajúcemu si francúzskými palicami, cestou do kopca. Asi po 600 m 

kľukatej cesty sme na vrchole, stíhame nafotiť 4 pomníky, v údolí 

zaregistrujeme pokračovanie para-prevádzky. Návrat, návšteva múzea 

s lietadlom IL-62 (za vstup na palubu chcú 5 €). V múzeu sú k videniu i 

reprodukcie poštových známok s O. Lilienthalom. Nákup pohľadníc, 

návrat na letisko. Zbalenie už suchého stanu, srdečné rozlúčenie sa 

s účastníkmi. Pri odchode sme ocenenení predsedom IG FJ Mike Baldtom 

veteránskym odznakom ex. voj. výsadkárov NDR s certifikátom 

(Sprungabzeichen + Urkunde) a stávame sa voj. výsadkovými veteránmi 

NVA DDR. Krátke zastávky pred múzeom O. Lilienthala (pred múzeom 

Čmelák – D – ESWN) a na kruháči replika lietadla O. Lilienthala 

(jednoplošník Vorflügelapparat 1895).  Návrat domov už bez komplikácií, 

všeobecne smer Drážďany. Asi po týždni dorazí CD od redaktora s viac 

ako 400 zábermi.  

 ZÁVER: Vydarené podujatie, nadviazanie ďalších kontaktov napr. 

s redaktorom časopisu Bund Deutscher Fallschirmjäger. Ďalšie IV.  

„domáce“ stretnutie IG FJ (i so zoskokmi veteránov) bude 

pravdepodobne v 8/2017 na letisku Magdeburg (vladgaj).   

    

VELKÉ BÍLOVICE 2015 – EASY COMPANY PO 50 LETECH 

 

Ve dnech 10. -12. 7.2015 se uskutečnilo setkání bývalých příslušníků 2. 

roty VÚ 7374 Holešov. Za cílový prostor byla vojenskými plánovači 

vybrána strategicky výhodná lokalita při severním okraji obce Velké 

Bílovice/daleký výhled do předpolí, bohaté zásoby/.Už v dopoledních 

hodinách 10. 7. začali přicházet první jednotlivci i skupiny. Někteří 

podpíráni svými kamarády, jiní s pomocí improvizovaných dlah, berlí 

apod. S určitým zpožděním/v důsledku nepřesného vysazení/dorazil na 

shromaždiště i velitel roty Kohout /v kódu NATO cook/ doprovázen 

sanitářkou a radistkou v jedné osobě Olgou. Z tohoto osudového setkání 

záhy vzešlo další z nesčetných frontových manželství, trvajících dodnes 

/pozn. redakce/. Na místě byla prováděna lustrace pomocí speciální 

kartotéky, obsahující fota u známé cihlové zdi - před 50 lety, i  fota 

současná. Srovnáváním charakteristických znaků obličeje a kladením 

nečekaných otázek /jako třeba: "kde byla v kasárnách tajná díra v 

plotu"… apod./, byla zcela vyloučena infiltrace cizích agentů a jiných 
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nežádoucích osob.  Po uctění památky padlých kamarádů a po 

dokumentárním focení /tentokrát s pozadím vinné révy/ byl vyhlášen 

nástup ke stolům, které se již začaly nebezpečně prohýbat pod tíhou 

demižonů a obložených mís. Začala oslava, která brzy překročila rámec 

organizovaného volna a v dalších hodinách přerostla v bujarou pařbu v 

mnohém připomínající scénu z válečného filmu „Smrt si říká 

Engelchen"!  Pouze výbuch panzer-faustu v rukou velitele Vlado Millera 

se tu nekonal. Velkou zásluhu na tom má staršina roty Chmelík, který 

důsledně dbal na to, aby všechny zbraně, přidělené i ukořistěné, krátké i 

dlouhé, včetně munice, byly uloženy do prázdného sudu a přísně 

střeženy!!  Druhé - jubilejní setkání tak proběhlo bez mimořádné události 

a incidentů.  Děkuji organizátorům , zvláště pak ... Marku Cikovi a Petru 

Spáčilovi za pozvání a přeji „Bratrstvu neohrožených" do budoucna další 

srazy...samozřejmě v nezmenšeném počtu!   

                                                                                               Petr Korb 

SLOVO REDAKTORA 

Ostatnému obdobiu dominovalo tradičné kladenie 

vencov v Resslovej ulici, v Prahe 2 dňa 18.6.2016 a 

účasť členov na rôznych spomienkových akciách. 

Kladne hodnotím aktivitu organizátorov pri 

akciách dostupných prakticky všetkým členom 

KVVV Praha ako Brdy, Ještěd. Objavujú sa prvé 

kontakty so zahraničnými veteránskými klubmi. 

Máme pred sebou jeseň s radou zaujímavých akcií 

(prosím účastníkov o krátke „správičky“), po ktorej 

nastáva obdobie príprav výročných schôdz. Zo 

smutnejších správ, rady čs. výsadkárov sa stenšili, od začiatku roku nás 

opustili B. Loždina, V. Zámečník, S. Mulík, J. Kozojed,  F. Kubů, J. 

Kopecký, J. Janků, J. Piska a ďalší. 26.4. zomrel v Třeboni jeden 

z posledných žijúcich londýnských výsadkárov – plk. v.v. Ján Bačík 

(výber do WOLFRAMu).  

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 

Spravodajca O KVV Banská Bystrica č. 2/2016 informuje o VČS KVV B. 

Bystrica z 12.2.2016. Jaroslav Janík približuje v článku „Paragáni po 

padesáti létech“ stretnutie bývalej roty C holešovského VÚ 7374 

v reštaurácii „U Splavu“ v Dobroticiach 24.8.2014. Na pokračovanie je 

článek o čs. rekordérovi vo výškovom zoskoku – pplk. Ludvíkovi 

Pavlovskom. V krátkých správách sú medailóny nedávno zosnulých Ing. 
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Vladimíra Zámečníka (80) a Sláva Mulíka (76). Výborné strelecké 

výsledky dosiahli na II. halovom majstrovstve SR v Nitre manželia 

Dolníkovci. Krátka informácia je i z XI. snemu KVV SR, štvorčlenné 

predsedníctvo bolo rozšírené o V. Schneidera – viceprezidenta pre 

informácie a styk s verejnosťou a KVV SR. Júlové číslo 3/2016 sa vracia 

k VČS O KVV Bratislava (5.3.2016), D. Šuráni (KVV Olomouc) 

dokončuje článok o rekordnom výškovom zoskoku pplk. L. Pavlovského 

z roku 1935. M. Kočí sa vracia v spomienách k cvičeniu Vltava 1966. 

Nsledujú informácie a výsledky streleckej súťaže – V. ročníku Memoriálu 

F. Mansfelda v Prostějove (20.5.2016) a bežeckého 22. ročníku Memoriálu 

Jozefa Gabčíka v Žiline (28.5.2016). Zaujme i návšteva postupne 

opravovaného pamätníka 2 čs. pdb v Krpáčove. 

Prostějovský Zpravodaj č. 69 prináša životopis Č. Šikolu (1911 – 2008), 

radistu výsadku CLAY, článok - Spravodajské výsadky – STAS 

(20.2.1945). Kvôli častým zámenám Červené barety o.z. Prostějov – 

Červené barety, časopis O KVV Bratislava a Červené barety ČSR je 

predstavený posledný subjekt. Ide o internetový projekt bežiaci už 3 roky 

a skrýva sa za ním internetová stránka a šéfredaktor Honza „Soap“ Uzel 

z Uherského Brodu. Nasledujú krátke správy o: „pracovnej“ hodnotiacej 

besede, bravčových hodoch (19.2.), pietnom akte Heřmaneč (20.2. 

výsadok STAS), pietnom akte v Plzni (10.3. – hrob gen. K. Paleček), 

výstave o výs. vojsku (UO Brno), pietnom akte Leškovice ( 24.3. výsadok 

JAN HUS). Väčšina prostějovských akcií sa uskutočnila v reštaurácii „U 

tří bříz“ a bolo tomu i pri oslave MDŽ 11.3. Slovensko je priblížené 

článkom o VČS O KVV Bratislava (5.3.) a XI. sneme KVV SR (Žilina). 

Z chystaných akcií – V. ročník streľby z pištole – Memoriál plk. F. 

Mansfelda (Prostějov 20.5.), zájazd Krakow (13.8.) nakonec zrušený. 

Zpravodaj uzatvára spoločenská rubrika – jubilanti. 

Bratislavské augustové Červené barety č. 2 informujú o. i. o účasti 

streleckého družstva O KVV BA na súťaži v Rakúsku. Na svoje 

výsadkárske začiatky spomína ex. veliteľ 71. vpr M. Vaigl. „Rozpísal sa“ 

a pridal i spomienky na výsadkového kolegu J. Ditricha. 90. narodeniny 

oslávil v 5/2016 E. Smrek, čo nevidieť sa k nemu pridá i I. Nemček, nestor 

bratislavského parašutizmu. Nekrológ je venovaný v marci zosnulému 

majstrovi športu Vladovi Zámečníkovi (O KVV BB). Historický blok o 

slovenských vojnových parašutistoch pokračuje 25. doplnkom (redakcia 

ČB má k dispozícii už i doplnky č. 26,27). Z histórie je i článok o L. 

Vyšnom, na ktorom sa podelili spomienkami i M. Mráček a D. 

Minkewitzová (KVVV Praha).       
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KRÁTKE SPRÁVY 

V dňoch 7.-8.5. sa uskutočnili zoskoky KVVV Praha na letisku Hořovice.  

Z lietadla AN-2 (OK-UIA) si 7.5. skočili P. Krajčovič, B. Vejvara. 

Na pietnych akciách pri príležitosti 71. výročia konca II. svetovej vojny 

v Prahe boli k videniu i členovia KVVV Praha. Išlo o kladenie vencov na 

moste Barikádníků, pri budove Českého rozhlasu, na Vítkove a ďalších 

miestach. Pozvaní členovia sa zúčastnili stretnutia 14.5.2016 vo Vestci. 

20.5.2016 sa uskutočnila strelecká súťaž - V. ročník Memoriálu plk. Fr. 

Mansfelda. Strelnica Prostějov – Vrahovice privítala celkom 141 

závodníkov v streľbe z pištole Glock. Nestratilo sa ani družstvo KVVV 

Praha (M. Vašek, S. Lacina, P. Břeský), ktoré medzi 22 družstvami 

obsadilo v kategórii Muži KVV-I celkovo 4. miesto, M. Vašek obsadil 

v tejto kategórii I. miesto (v celkovom poradí bol 5). O kvalite streľby 

svedčí fakt, že keby ste 10x trafili „9“ obsadili by ste v kategóri KVV 

celkom 8 miesto, celkovo by ste sa umístnili na 18 mieste. Strelecké 

výsledky ešte vylepšilo naše družstvo v rovnakom zložení na VIII. ročníku 

streleckého trojboja 8.7.2016 v Dobroticích u Holešova. Celkovo II. miesto 

s nástrelom 387 bodov, naviac M. Vašek bodoval v Sa 3., v pištoli 2., a 

malorážke 1. miestom. V celkovom hodnotení bol M. Vašek na 1. mieste 

(145 bodov), P. Břeský na 3. mieste (136 bodov). Kompletné výsledky na 

www.kvvprostejov.wgz.cz   

 

Ani polámaná pravá noha v sádre nezabránila nášmu členovi E. Křížkovi 

(a zároveň členovi vbc-zbraslav) v ďalších aktivitách. Koncom mája 
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absolvoval asi 5000 km cestu autom do Moskvy, kde sa zúčastnil MS 

historických velocipédov a bicyklov. V auguste zvládol cestu na IV. 

medzinárodné stretnutie výsadkových veteránov v Stölln/Rhinow (viď 

samostatný článok).   

 30.7. bol prítomný „styčný“ EMPA pre ČR a Slovensko V. Gajdoš 

základnému výcviku  6 „skokuchtivých“ nemeckých a rakúskych vojakov 

na letisku v Klatovech. Skákalo sa zo „zubatého“ Skyvanu – 7 (OE – 

FDN), letka 3 rakúskych Skyvanov bola doplnená poľským (SP-HOP). Do 

plánu EMPA na rok 2017 bude zaradený pochod v Prostějove a kros 

v Žiline. 

Na 12. ročníku Zakladateľov VV a 8. ročníku Memoriálu Štefana Baniča 

v Otrokoviciach (27.-29.7.) sa nestratilo medzi 17 trojčlennými 

družstvami ani družstvo KVVV Praha v zložení V. Bálek, P. Korb, M. 

Vašek. Celkovo obsadilo 2. miesto, z jednotlivcov bol najlepší M. Vašek na 

6. mieste. Umiestnenie družstva v disciplínach – streľba zo vzduchovej 

pušky – 3, (M. Vašek – 11), streľba z kuše – 6, (M. Vašek – 17), šípky – 5, 

(M. Vašek -5), hod granátom na cieľ – 4, (V. Bálek – 3). Výpravu  doplnil 

vedúci družstva P. Břeský,  povzbudzovali K. Štrajtová, M. Černá, V. 

Filla.  

(Družstvo KVVV Praha V. Bálek, P. Korb, M. Vašek na štarte).  

13.8. sa zúčastnili kol. Kořízek, Semorád, Stanislav, Tvrz, Urban akcie 

„Pred 71 rokmi pristáli v Prahe spitfiry RAF“. 



 12 

 

Z PRIPRAVOVANÝCH AKCIÍ: 

26.8. – 55. výročie založenia 7. vp ZÚ Holešov  

23.9. – 50. výročie cvičenia VLTAVA 1966, Prostějov, Národní dům 

 26. – 27.9. – Akcia JEŠTĚD (akcia KVVV Praha – Jablonné v Podještědí) 

 1.10. – Michalský deň (zoskoky, letisko Malé Bielice, SR) 

 8.10. – výstup Slemä (SR) 

11.11. – Deň veteránov (Technická ul., Praha 6)  

19.11. – VČS KVV Prostějov 

 3.12. – VČS KVVV Praha 

X/12  - vianočné posedenie 

Potlachy – Hospoda U parašutistů, Resslova ul., Praha 2 - 20.10., 17.11.,   

JAK JSME CVIČILI NA VLTAVĚ…(dokončení) 

Před tím než celý letounový sled za přeletu k vysazení na trase prolétl 

letní bouří, bylo nutno celý svaz za sebou letících rojů, přeformovat do 

zástupu tak, aby nedošlo k problémům s udržením letové sestavy. Tím se 

však úplně změnil předpokládaný obrazec přistávajícího výsadku a bylo 

ztíženo shromáždění jednotek na ploše. Vše bylo o to horší, že výsadkáři 

seskakovali za silného větru do rozbahněného oraniště. Padáky nebylo 

možno po dopadu na zemi “vylít” a tak byla ornice ještě jednou přeorána 

našimi těly. Relativně nejlépe dopadl spojovací náčelník jednoho z 

praporů, kterého jeho padák “protáhl” mělkým rybníkem na okraji 

doskokové plochy jako plachetnice. Vlastní hromadné vysazení bylo podle 

plánu cvičení provedeno dne 19. září 1966. Na hlavní doskokovou plochu 

o rozměrech asi 3 x 5 km přilétal výsadek z letiště Mošnov. Zde se 

soustředil v časných ranních hodinách. Naložil připravenou techniku a 

materiál a provedl nasednutí. Další část výsadku nakládala a nasedala na 

letišti Přerov. Po startu se letouny zformovaly do trojic s mezerami mezi 

letouny 500 m do stran od stroje letícího uprostřed. Roje za sebou 

následovaly ve vzdálenostech 1000 metrů. Tak při vlastním vysazení 

nedocházelo k promíchaní jednotlivých vrstev výsadkářů. Přelet probíhal  
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 po trase ze střední Moravy na západ, severně nedaleko státní hranice na 

Liberec, až do prostoru Plzeň, která byla stanovena jako otočný bod. 

Odtud jihozápadně k bodu bojového rozchodu nad městem Písek. Po 

vzdušném přepadu doskokové plochy, který byl proveden několika 

skupinami stíhacích a stíhacích bombardovacích letounů MiG - 15 a MiG 

- 17 v Č - 7, přilétalo v čele výsadku 6 letounů AN-12 s naloženou bojovou 

technikou na “ platformách ” P - 127  a B - 127. Ty byly vybaveny 

“vícevrchlíkovými” padákovými systémy a raketovými brzdícími systémy. 

Jeden ze tří padáků ve svazku měl plochu 850 m². Celková plocha tří 

vrchlíků nad jednou plošinou přesahovala 2500 metrů. Technika byla 

vysazena v čase Č - 3. Následovalo 21 letounů AN-12 s více než 1200 

výsadkáři. ( jeden stroj pojal 60 plně vystrojených a vyzbrojených osob.) 

Délka letounového sledu před vysazením dosahovala 12 kilometrů. 

Vysazení bylo provedeno z výšky 800 metrů se zpožděným otevřením 

padáku v délce 5 vteřin, při rychlosti letounů 300 km/hod. Celé vysazení 

proběhlo v následujících patnácti minutách. Seskok byl uskutečněn za 

krásného letního počasí. Výsadkářům seskakujícím v závěru sestavy se 

otevřel pod nohama úchvatný pohled na plochu jakoby zasněženou – 

pokrytou celistvou vrstvou bílých vrchlíků padáků. Při shozu techniky a 

vysazení nedošlo k sebemenší nehodě. Také shromáždění jednotlivých rot 

a praporů, vyhledání materiálu a jeho příprava k boji byla provedena 

přesně. Výsadek po vysazení na ploše zabezpečovalo ze vzduchu znovu 
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stíhací bombardovací letectvo. Příslušníci první vlny zahlédli ve 

vzdálenosti asi 10 km severozápadně od hlavní doskokové plochy, seskok 

dalšího praporu, který právě zahajoval plnění úkolu při obsazování letiště 

Bechyně. Tato druhá část výsadku přelétala z letiště Přerov ve 12 

letounech Il-14 T k provedení přepadu letiště. Vysazení výsadku v síle 220 

výsadkářů, se uskutečnilo asi 30 minut po seskoku prvního sledu na 

hlavní doskokovou plochu. Prapor byl vytvořen z příslušníků části 71. vpr 

a 72. vpr - především školy důstojníků v záloze. Praporu velel pplk. 

Ladislav Opletal, velitelem 1. roty byl kapitán Karel KUBA, pozdější 

generál a Inspektor pozemního vojska AČR. Rychlou bojovou činností se 

výsadkáři zmocnili vzletové a přistávací dráhy a přešli k boji o objekty ve 

větší vzdálenosti spolu s obsazením kasáren v přilehlé zalesněné části 

letiště. V sestavě praporu seskočil rovněž příslušník sovětského letectva s 

úkolem zabezpečit navedení nákladních letounů na obsazenou plochu. 

Zbytek naváděcí skupiny pak přistál s prvním letounem AN - 12. Přistání 

bojové techniky v letounech a její vykládání bylo nezapomenutelným 

zážitkem pro všechny zúčastněné a přihlížející. 20 letounů první vlny 

přistávalo v jednominutových intervalech, okamžitě uvolňovalo vzletovou 

a přistávací dráhu a zahajovalo vykládání techniky tak, aby mohla letiště 

okamžitě opustit. V následujících okamžicích vždy v liché minutě jeden 

letoun startoval a v sudé další přistával. Po první vlně a 5 minutové 

přestávce následovala druhá vlna s dalšími 20ti letouny. Na konci druhé 

vlny následovala přestávka v délce 10 minut a po ní třetí vlna letounů v 

počtu 10 strojů. Přeprava 

techniky tak byla provedena za 

55 minut po přistání první 

“Ukrajiny”. Po splnění úkolu na 

letišti tato část příslušníků 

brigády nasedla na vyloženou 

bojovou techniku a postupovala 

ke spojení s hlavními silami 

brigády. Ke sloučení jednotek 

došlo na trase předpokládaného 

postupu do prostoru lesního 

komplexu východně osady 

Budislav severozápadně od 

Jindřichova Hradce. Tady 

výsadkáři přečkali noc, aby se 

následující den v odpoledních 

hodinách zúčastnili závěrečné 

epizody celého cvičení, ve které 

se “ve střetném boji” utkaly na 

straně “západních” příslušníci 

československých jednotek spolu 
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se sovětskými vojáky, proti pluku Maďarské armády a Národní lidové 

armády NDR na straně “východních”. Za mohutného použití letectva, 

tanků, dělostřelectva a obrněných transportérů zde bojová část cvičení 

dne 20. září pozdě odpoledne skončila. Příslušníci 7. výsadkového pluku 

na rozdíl od výsadkářů vytvořené divize působili vzhledem ke svému 

průzkumovému zaměření zcela jinak. Štáb pluku podle nařízení 

Zpravodajské správy Generálního štábu Ministerstva národní obrany, 

vytvořil řídící skupinu důstojníků, kteří připravili k plnění úkolů v “týlu 

protivníka” několik průzkumných skupin z vybraných příslušníků pluku. 

Skupiny měly rozdílné počty osob, podle úkolů, které měly plnit. Za 

použití vlastních radiových prostředků spojovacího uzlu pluku, byly 

skupiny zasazeny na různé vybrané objekty. Byla to velitelská stanoviště, 

centra spojovacích prostředků, útvary rozmístěné v terénu, polní i stálá 

letiště, ale i sklady a vodní díla. Pluk byl v té době vybaven padáky PD – 

47 a  k jeho vysazení byly určeny letouny Il – 14T, našeho 1. dopravního 

leteckého pluku v Mošnově. Skupiny byly zasazovány vzlety jednotlivých 

letounů především v noci s vysokým stupněm utajení, takže jejich 

příslušníci neznali vzájemně své úkoly.Vysoká kvalita splnění úkolů se 

odrazila v ocenění řady příslušníků pluku po ukončení cvičení. Bylo jim 

uděleno náčelníkem Zpravodajské správy GŠ. Po ukončení bojové 

činnosti v rámci cvičení se část příslušníků výsadkové divize přesunula do 

prostorů soustředění u nakládacích stanic, provedla naložení techniky a 

přesunula se do posádky Prostějov. Druhá část s částí přidělené techniky 

provedla přesun po osách do prostoru Českých Budějovic. V areálu na 

Hyncově hoře a na letišti Planá připravila tábory pro ubytování. Po 

provedeném nácviku se výsadkáři účastnili slavnostní vojenské přehlídky 

v Českých Budějovicích v neděli 25. září. Odtud následoval návrat do 

Prostějova vlakovým transportem. Příslušníci 7.výsadkového pluku, kteří 

byli nasazeni v rámci cvičení k rozkrytí sestavy cvičících vojsk v poli se 

vrátili do Holešova letecky. Zčásti za použití vrtulníků Mi - 4 a také 

letouny Il -14T. Brigádě přidělené jednotky se vrátili po osách silničními 

přesuny do mírové posádky ve Stříbře. Tím bylo ukončeno nasazení 

československých výsadkářů při cvičení. Prokázalo vysoký stupeň 

vycvičenosti, bojové připravenosti, schopnosti rychle se adaptovat a 

zvládnout jakékoli byť zcela netypické úkoly. Vysoká fyzická zdatnost a 

psychická odolnost prolínala celou činností. Prokázalo jak vysoké 

organizační schopnosti a tvůrčí kreativitu štábu vytvořené divize, ale i 

štábů všech podřízených útvarů. Potvrdilo vysoké morální vlastnosti a 

schopnosti všech výsadkářů obou útvarů při plnění úkolů. Prověřilo 

připravenost k  provedení vysazení kombinovaným způsobem i další 

kvality výsadkového vojska Československé lidové armády.                                                                                                                                        

                                                                       Kol. Petr Čejka, KVV J. Hradec 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 

Při příležitosti životního jubilea výbor KVVV Praha z.s. udělil: 

 

Blahopřání k životnímu jubileu: 

Bohuslav TUREK – 70 let 

Zdeněk PĚNIČKA – 75 let 

 

Blahopřání k životnímu jubileu a PM KVVV Praha: 

František GOLD – 80 let 

 

Naše řady opustili: 

27.7.2016 Jiří JANKO (75 let).  Čest jeho památce! 

 

 

K 1.9.2016 měl KVVV Praha celkem 75 členů ( z toho 5 čestných). 

 

 

 

 

Všem jubilantům a vyznamenaným blahopřejeme a do dalších let přejeme      

pevné výsadkářské zdraví.  

Medaile a blahopřejné diplomy budou předány na členské schůzi 15.9.2016 

                                 

 

 

 

Z obsahu Padáčku 27:  ČS KVVV Praha 15.9.2016. Vyznamenania. Krátke správy. Prečítali sme 

za Vás. Spoločenská rubrika. Akce JEŠTĚD. Stretnutie – Vltava 1966 - 50. výročie. Stretnutie VÚ 

7374 Holešov – 55. výročie vzniku útvaru,… 

 

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

(ke každé členské schůzi). Od čísla 23 rediguje Vladimír Gajdoš, e – mail: vladgaj@gmail.com, 

technické zpracování Pavel Břeský – breskyp@volny.cz. Redakční uzávěrka 26.8.2016. Neprošlo 

jazykovou úpravou! 

  
 


