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VÝSADKÁŘI A AN-12 
 

Začátkem 60. let minulého století, začalo sovětské letectvo 

používat vojenský, transportní letoun Antonov An-12. Mimo 

přepravy těžkých nákladů je toto letadlo určeno k provádění 

vzdušných výsadků: V rámci součinnosti armád Varšavské 

smlouvy, od roku 1964 do poloviny 70. let, skákali z An-12 čs. 

vojenští výsadkáři. Většinou nad prostějovským letištěm bylo 

vysazováno až 60 osob 

z jednoho letadla. Širší 

a starší veřejnost zná 

An-12 jako stroje, které 

přistávaly ve velmi 

krátkých intervalech na 

pražské Ruzyni v první 

fázi okupace v srpnu 

1968. Po této neveselé 

události přišla norma-

lizace a postupně se stala nepovinnou, ale dobře bodovanou 

„družba“ se sovětskými vojáky na našem území. Tahle móda se 

samozřejmě nevyhnula ani Svazarmu. A tak se stalo, že i já, 

sportovní parašutista, nevoják, jsem si skočil z An-12. Někdy 

kolem roku 1975, jsme my, sportovní parašutisté z aeroklubu 
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Svazarmu, byli pozváni na jeden den na tehdy sovětské letiště 

Hradčany - Mladá. Po příjezdu jsme byli uvítáni stakanem vodky 

a pak jsme se šli na An-12 podívat. Ze zvědavosti jsme prolezli 

mašinu od prosklené přídě navigátora, pilotního kokpitu až po 

zadní střeliště. Stejných letadel tam bylo více. Byly to letouny od 

131. letecké divize, které za pár hodin vzlétaly s vojenskými 

výsadkáři na cvičné seskoky. Pokud si ještě pamatuji, šlo o 

výsadkáře SSSR dislokované na našem území, 81. průzkumný 

prapor z Milovic a 43. průzkumný prapor z Děčína.  

Krátce po desáté hodině přišel rozkaz přímo od gen. Vorobljova k 

zahájení seskoků. Náš požadavek, zda se můžeme i my zúčastnit 

seskoků byl přijat, ale pouze jeden seskok. Vzali jsme si naše 

padáky OVP-68 a nastoupili do trupu až k pilotní kabině, tak že 

jsme skákali jako poslední ze čtyř řad. Po nahození motorů se 

zavřela rampa s vraty. To jsem viděl poprvé v životě. V letounu se 

zešeřilo  a světlo tam vnikalo pouze malými kulatými okénky. 

Všechny čtyři řady byly plné výsadkářů a tehdy ještě místo přileb 

na hlavách měli tankystické kukly. Letoun se zhoupl a začal 

pojíždět a za chvilku nás hukot čtyř motorů hnal do vzduchu. Po 

pár minutách se pomalu začaly otvírat obě poloviny vrat, až 

zůstala jen volná rampa. Do trupu vstoupilo světlo a nastoupil ten 

správný adrenalin. To bylo něco jiného, než v An-2. No, a pak se 

to začalo sypat ven. Ti poslední už ale museli doslova běžet. 

Každou řadu hlídal jeden vysazovač, přivázaný lanem, aby 

nevypadl ven. Konečně došlo na nás. Už jsme byli venku a houpali 

jsme se pod otevřenými vrchlíky padáků. Za pár minut jsme byli 

na matičce zemi. Po chvilce si pro nás přijel gazík, který nás 

odvezl do Milovic na malé občerstvení /pozn. hodně pití,  jídla, 

tady na nás opravdu nešetřili/ a jelo se domů. Škoda jen, že se 

tehdy nemohlo na letištích fotografovat. 

Později jsme zjistili, že nebýt jednoho vysoce postaveného 

důstojníka armády SSSR, tak jsme se mezi ty bojové útvary vůbec 

nedostali. Tak jsme se v té době s tím ani moc nikde nechlubili a 

do Milovic jsme si jezdili už pouze pro lacinou vodku...  

                         Míla Wolf 
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DĚDEČKU VYPRÁVĚJ - ZÁŽITEK Z CVIČENÍ "VLTAVA" 

 

Armáda se v minulé době na mém životě vycvičeného výsadkáře 

výrazně  podepsala. Po skončení dvouleté základní vojenské 

služby a po působení na operačním oddělení brigády jsem na řadu 

let, jako civilní inženýr, zabředl do vojenského ženijního 

výzkumu. Po změně odbornosti z výsadkáře - kulometčíka na  

protiletadlového kanonýra jsem byl zařazen jako velitel čety 

ženijních strojů. A tak jsem se namísto specialisty výsadkáře, ocitl 

místo v popředí "bojů", v týlových složkách.  

Záviděl jsem bývalým kolegům to obrovské nasazení, ale užil si 

také svoje, neopakovatelné. Po zahájení cvičení jsem z Olomouce 

se svou jednotkou  přesunul v noci na určené místo. V hlubokém 

lese u velkého rybníka jsme rozvinuli zvláštní techniku - "polní 

výkonnou úpravnu vody" očištěné od zamoření na zcela čistou a 

sterilní vodu, která tentokrát měla zajišťovat zásobování 

základny "POLNÍCH JATEK". Nebudu popisovat složitý 

chemismus a filtrace, ale do 2 hodin jsme měli obrovskou zásobu 

vody. A už nákladní auta najížděla na rampy jatek. Pašíci, 

smířeni se svým osudem probíhali v řadě koridorem, kde byli jako 

na pásu zabíjeni elektřinou a ihned zpracováváni, což se neobešlo  

bez velké spotřeby vody a tu jsme vojenským řezníkům dodávali 

přímo pod ruce a ve velkém množství. Chodili  nám poděkovat a i 

velitel základny. Já jsem ve volné chvilce objevil „německého“ 

výsadkáře z nepřátelského průzkumu vysazeného z vrtulníků a 

zneškodnil ho, což se veliteli základny připsalo při hodnocení.  

A jak se odměnili řezníci? Za další 2 hodiny našeho působení jsme 

jako první obdrželi sadu ještě teplých salámů, byli zásobováni 

různě zpracovaným masem. Na stěnách naší polní laboratoře a 

obývacích vozů visela líčka, chladnoucí masné výrobky, všude libá 

vůně, vyloženě přežraná obsluha a snaha o zachování nejvyšší 

hygieny. Takže jsem nebojoval ze vzduchu, ale velice přízemně. 

Obdržel jsem pochvalný list náčelníka ženijního vojska. 

Hezké bylo i zjištění, že USA potom ve Vietnamu používaly velmi 

podobná zařízení. A RA přešla také na novou techniku. 

Ale stejně jsem mým kolegům- výsadkářům záviděl.                                   
               Vzpomínal Mirek Mráček 
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   VZPOMÍNKA NA PRVNÍ NOČNÍ SESKOK VE SVAZARMU 
 

Nikdy jsem si to nedokázal představit, ale nakonec to přišlo. 

Týden dopředu jsme byli informováni, že se budou provádět noční 

seskoky na letišti v Příbrami. Tenkrát jsem už byl členem AK 

Rakovník a tak se dohodlo, kdo se zúčastní. Podmínka byla pro 

uchazeče, aby měl alespoň deset seskoků. Nástup v pátek po obědě 

v Příbrami na letišti Dlouhá Lhota.  

Po příjezdu každý vyfasoval 3 padáky najednou. Bylo potřeba si 

všechny zabalit, což by večer mohl být problém. Skákalo se na 

padácích  OVP-68 s okamžitým otevření, tedy na lano. Byl tehdy 

měsíc říjen a brzy se 

stmívalo, k tomu už bylo 

večer pěkné chladno. 

Seskoky vedl Adolf 

Eisenhammer (na snímku 

z dobového tisku). Krátce 

po 20. hodině, to už byla 

tma jak v ranci, byla 

přistavena An-2  OK-GIB 

a první výsadka mohla 

nastupovat. Při kontrole se 

bral zřetel, zda má každý 

osobní baterku přidělanou 

na dlouhé šňůře, která se před dopadem spustila a oznámila 

přítomnost země. 

Byla rozsvícena světla na betonové dráze  a první výsadka šla 

nahoru. Krátce po startu se však tato světla zhasla a z okének 

jsme mohli vidět jen osvětlené  vesničky pod námi. Po chvilce se 

otevřely dveře Anduly, k nám okamžitě vnikl studený vzduch a 

bylo vidět záblesky majáčku na letounu. Za okamžik jsme se už 

sypali z útrob letadla ven. První zorientování v tmavém prostoru, 

po kontrole vrchlíku, spuštění baterky. Oči navrch hlavy a 

očekávání přistání. Na poslední chvíli před přistáním se rozsvítila 

ale runway pro přistávání Anduly. To někomu možná zachránilo i 

kilometrovou procházku zpět na stojánku. Andula se ten večer 

nezastavila, brali jsme si již zabalené a připravené další padáky a 

čekali, až na nás opět přijde řada. Celá tato akce skončila dlouho 
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po půlnoci. Vždyť nás tam tenkrát bylo asi padesát. Tohle si nikdo 

přece nemohl nechat ujít.  

Ráno se samozřejmě dospávalo a po obědě se normálně skákalo. 

To byla sobota. V neděli ráno ale přilétly na letiště vojenské 

stíhačky, které měly Příbram jako záložní letiště, rozbalily si 

techniku, letiště uzavřely pro sebe a my jsme jeli domů.  

Noční seskoky proběhly bez sebemenších problémů, bez zranění a 

my měli o jednu zkušenost více. Je a bude na co vzpomínat s tím, 

že nejen vojáci, ale i my svazarmovští parašutisté jsme zažili, jak 

vypadá výskok do tmy.                                                            M. Volf 

 

3. ROČNÍK POHÁRU ŠTEFANA BANIČE 

 

 

Náš klub KVVV Praha dostal pozvánku na letošní 3. ročník 

poháru Štefana Baniče od ing. Vl. Hrehy, ředitele soutěže z KVV 

SR - Bratislava,  s  propozicemi soutěže AK-Trnava a ve spolu-

práci PK SNA Žilina. Propozice soutěže visely na našich 

stránkách od jara i s podmínkami soutěže, které byly pro 

výsadkové veterány tvrdé, dle propozic FAI (samostatné balení 

sportovních padáků typu křídlo tzv. 7 kanálů Para-Foil, RL-16/3 

a jim podobných a cvičných křídel VTP-100, Sonic. Se zájmem 

jsem si přečetl propozice a podmínky, za kterých soutěž měla 

probíhat. Pokud vím, nikdo v našem klubu (patrně ze zdravotních 

důvodů nechtěl podstoupit závodní anabázi soutěže v přesnosti 

přistání a s tím přípravy opravňující seskoky V-para I-samostatné 

balení, atd.) se nechystal  zúčastnit a zvítězit. Tak jsem si pohrával 

s myšlenkou, „v Bolkovcích jsem ještě neskákal“, spočítal náklady 

a řekl si: „nic pro moji důchocovskou penzi“. Sám jsem jet nechtěl 

a když ano, tak vláčkem jako v mládí, kdy jsem objížděl závody v 

ČSSR s dámami jako skákající trenér. Nakonec jsem se po 

telefonu domluvil s Vladem Hrehou, že by bylo přínosem 

reprezentovat KVVV Praha ve dvojici s Frantou Turcmanovičem, 

slovenským to rodákem. Soutěži předcházel jako každý rok 

propagační seskok do obce Smolenice k památníku vynálezce 

padáku  Štefana Baniče (1870 -1961), v pátek dne 7. 6. mezi 19.00 
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- 19.30 hodinou. Také bych rád uctil památku seskokem, alespoň 

jednou v životě, ale karty byly rozdány již předem organizátorem 

a tak seskočili 3 místní borci z AK Trnava (z L-60). Pěkné 

reportážní foto je na smolenických obecních stránkách z onoho 

krásného slunečního pátečního podvečera. S Lacem jsem se 

domluvil, že stačí, když přijedu vlakem do Bernolákova ve 21:30 

hodin, kdy bude po slávě a budu vyzvednut a odvezen. Už to není 

jako zamlada s padákem na zádech s taškou od ZVP-100 a s 

batůžkem cestovat s přestupy na závody. Připadal jsem si jako 

osel, ale dvounohý. Při 

té anabázi jsem počítal, 

že si alespoň zařídím 

legitimaci na slovenské 

dráhy.  Večer jsem ještě 

lehce okoštoval u Laca 

ve sklípku trochu 

vinného moštu a šel s 

čistou hlavou na kutě. 

Ráno po Lacových 

přípravách  a naložení 

potřebného materiálu jsme vyrazili v 7:30 hodin směr AK Trnava 

- Boleráz - Klčovany. Na letišti bylo už živo a sjížděli se závodníci 

k podávající se snídani za lehce pofukujícího ranního vánku. Pro 

klid duše jsem si ještě před snídaní přebalil hlavní padák, 

posnídal, ale hlavně se po letech setkal s Františkem, kterého jsem 

si ještě pamatoval z Příbrami - Dl. Lhoty. Čekal na mě a přijal   

do dvoučlenného.  Dopředu již věděl,  že bych se měl objevit. Na 

nástupu se nás sešlo 22 parašutistů, vojenských výsadkových 

veteránů i bývalých reprezentantů. Byli jsme na brífinku 

rozděleni do 3 skupin podle sportovních parašutistických licencí.  

Po vzájemné domluvě hlavního rozhodčího s 11 dvojčlennými 

družstvy a vylosováním, se mělo skákat dle mezinárodních 

propozic FAI na molitanové doskočiště s elektronickým měřením.  

Franta vylosoval startovní číslo 4, druhý výsadek z první mašiny. 

Hlavní mezinárodní rozhodčí Jana Matějková rozhodla, že se 

bude skákat do 7m/s. Po ustrojení první výsadky jsme nastoupili 

před AN-2,  zvěčnili  se, a ... start byl odložen kvůli nízké 
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oblačnosti, která byla přibližně v 600 metrech. Propozice určovaly 

1200m. Start byl postupně  celý den v časových intervalech 

odkládán kvůli zhoršujícímu se počasí. Odpoledne byly nárazy 

větru do 12m/s.  Závody byly přesunuty na neděli, což někteří 

rozhodčí vzdali a nechali vše dvěma kolegům - Antonínu 

Duričkovi a Augustinu Jakobovi. Mimo jiné nás také přišel 

navštívit a zkontrolovat hlavní inšpektor PK SNA. V sobotu večer 

Andula odletěla na letiště Smolenice, ale ráno na nás opět čekala 

na stojánce připravena k prvnímu kolu soutěže. Za krásného 

slunečného nedělního rána šla první výsadka v 8:15 hodin nahoru 

- za čerstvého větru 4 - 5m/s. Ve druhém náletu jsem opustil 

letoun jako třetí a po otevření padáku jsem zjistil, že v hladině 

1000m vůbec nefouká a já ještě vyskočil dost daleko. Celou dobu 

jsme s Frantou traverzovali směrem vpravo. Z výšky už bylo 

vidět,  že přízemní vítr zesílil a „pytel“ byl pěkně natažený. Říkal 

jsem si „jen si zbytečně nezajet za 25 metrový vyznačený kruh,  

abych  se s výškou + rozpočtem ještě prosadil“. Ve  150 - 200 

metrech mě Franta podletěl a ujížděl nad žitné pole. Výšku jsem 

plynule utrácel a okolo 25 metrů  nasadil směr finále, snažil se 

citlivě řídit, přibrzdit, popustit, ale podle fotografií jsem měl brzy 

přibrzděno, a skončil před plackou elektronického měření. 
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Výsledek byl 0,42 cm od nuly, a byl to můj první seskok sezony, 

Frantu jsem viděl jít ze žita. Zajel si daleko a už se proti 

zesilujícímu větru neprosadil, napsali mu 1 metr. Škoda v 

konečném výsledku. Z prvního kola byl nejlepší výsledek 0,03 cm 

Antona Hrehuša. Druhá výsadka šla nahoru bez vypínání motoru, 

poté byla cca 1 hodinu pauza na zabalení. Druhé kolo soutěže 

začínalo asi v 9:15 hodin. S Frantou jsme se vyměnili. On vyskočil 

3. a já 4. ve druhém náletu. Vítr kolísal mezi 4 - 5m/s. Z výšky 

jsem viděl, že Franta byl za plackou, ve stejném směru jako v 

prvním kole. Spousta dalších sportovců si zaletěla dost daleko za 

25 metrový kruh, proti větru se neprosadili a skončili před 

pískem. Snažil jsem se přijet po směru a s rezervou výšky, ale opět 

jsem neudržel nervy na uzdě. Hrábl jsem do řízení moc brzy a 

nedojel... 0,36 cm. Ve  II. kole byl nejlepší výsledek 0,04 cm Luba 

Grovčíka.  

III. kolo startovalo v 11:00 hodin. Vítr 3 - 4m/s, Franta měl o 1cm 

méně než já ve druhém kole. Byl jsem spokojen, že Franta je 

kolem placky. Se směrem a výškou jsem byl spokojen, jen 

pracovat-dobrždovat až nad tečkou. Ve III. kole měl nejlepší 

výsledek 0,05 cm Alex Komanický. Vítr postupně s ubývající 

oblačností slábl. Během seskoků se postupně dojídalo to, co zbylo 

od oběda ze soboty. 

A jde se do čtvrtého posledního kola. Do 12:00 hodin mělo být 

odskákáno, ale to se samozřejmě nestihlo.  Vítr zeslábl na 2 - 3m/s 

ale občas trochu zafouklo, když se udělala díra v oblačnosti. Ve 

IV. kole si Franta připsal 0,12 cm.  Škoda toho prvního seskoku. 
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Předchozí seskoky jsem byl na černé podložce pod elektronickou 

nulou, výrazně jsem neulítl, i když při druhém seskoku jsem dřív 

brzdil a nedojel, nakonec položení paty nic moc - 0,09 cm. Ve IV. 

kole byl nejlepší výsledek 0,02 cm Oty Ondreička. Nulu se 

nepodařilo šlápnout nikomu. Výsledkovou listinu a fotografie 

najdete na našich webových stránkách. Všichni zúčastnění 

odskákali 88 seskoků za 5 hodin, pouze s jedním odhozem. 

Velký dík především organizátorům - řediteli, pilotům, rozhodčím 

a všem, kteří byli po zásluze odměněni. Díky sponzorům dostal 

odměnu každý účastník, ať už medaili nebo pohár, diplom a 

pamětní lahvinku dobrého vínka. Už se všichni těšíme na IV. 

ročník Štefana Baniče 2020.  

Ještě jednou díky řediteli Ing. Vladímíru Hrehovi a jeho partě 

organizátorů, sponzorů a všech kdo přiložili ruku k dílu.  

                                                                                           Evžen Křížek 

 

Evžen se v hodnocení jednotlivců umístil na skvělém 3. místě a 

jeho dvoučlenné družstvo bylo také na 3. místě. Tímto Evženovi 

děkujeme za reprezentaci našeho pražského KVVV. 

                                                                               (poznámka redakce)  

 

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO ČLENA -                               

KOLEGA DAVID VRATISLAVSKÝ 

 

Náš nový kolega David Vratislavský se 

narodil v Praze dne 27. 2. 1971. Po 

absolvování základní školy se vyučil jako 

truhlář a pokračoval na stavební 

průmyslovce. Magisterské studium zakončil 

na Vysoké škole báňské  – Technické uni-

verzitě v Ostravě v oboru Požární ochrana a 

bezpečnost průmyslu.  

Základní vojenskou službu započal v 

Kynšperku nad Ohří jako dělostřelecký 

průzkumník v dubnu 1990. V lednu 1991 
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přestoupil do Českého 

Krumlova, kde se formoval 

1. Prapor rychlého nasazení 

mírových sil OSN. Na jeho 

3. výsadkové rotě obsadil 

místo kulometčíka s ČVO 

120. V rámci základní 

služby absolvoval sedm 

seskoků na OVP – 80 v 

Jindřichově Hradci a Bole-

ticích a do civilu odešel jako 

desátník. V dubnu 1992 se 

jako rotmistr v další činné 

službě přesunul na území 

Republiky Srbská Krajina k plnění úkolů mise UNPROFOR v 

oblasti Udbina a Bunič a v dubnu 1994 ještě jednou na půl roku v 

Titově Korenici.  

Dne 1. 2. 1996 nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 

Prahy. Od hasiče – nováčka prošel funkcemi vedoucího 

potápěčské skupiny, velitele družstva, ředitele odboru IZS a 

náměstka pro IZS a operační řízení. Své působení v hlavním 

městě ukončil k 31. 10. 2019 a přešel do Středočeského kraje. V 

současné době působí jako ředitel územního odboru Benešov 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.  

Většinu času věnuje rodině a především čtyřleté dceři. Mezi 

koníčky patří potápění, běh, jízda na kole apod. Rád by oprášil 

vědomosti nabyté při několika měsíční pozemní přípravě v 

Krumlově, resp. ve Vimperku a znovu vychutnal ticho pod 

vrchlíkem padáku.                           plk. Ing. David Vratislavský v. r. 

                                                      

SLOVENSKÝ REKORD – ZAREGISTROVANÝ  

 

V októbri 2019 uskutočnilo 19 českých výsadkárov na letisku v 

Příbrami pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov. 

Uskutočnili zoskok z výšky 2000m zo štyroch balónov. Zapátral 

som v pamäti a… Obdobný zoskok (bez zápisu) do Guinnesovej 
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knihy rekordov absolvovali 15. 11. 2008 i veteráni z O KVV 

Bratislava (J. Mehés †, P. Alexander, V. Gajdoš, M. Michajlov, A. 

Hrehuš) z dvoch balónov OM-8001 (pilot Ján Kalafút) a OM – 

9009 (Leoš Taraba) v priestore Radava (PSČ 941 47) - Podhájska 

(PSČ 941 48). Hromadný zoskok, pri ktorom skákajúci veteráni z 

kolísavej výšky cca 2300 – 2800 m mali vekový priemer 54, 57 

roku, bol v decembri 2019 zapísaný do Slovenskej knihy 

rekordov. Zápisu predchádzalo dohľadávanie rôznych dokladov 

(fotografie, kópie záznamníku zoskokov) ale hlavne konzultácie s 

riaditeľom Knihy slovenských rekordov – Igorom Svítkom. 

(Podieľal sa i na predchádzajúcich zápisoch – 2002 - A. 

Georgijevský – rekord Hromadný zoskok veteránov, 2012 - V. 

Gajdoš – prekonanie rekordu v hromadnom zoskoku veteránov). 

Účastníci rekordu budú ocenení na VČS O KVV Bratislava v 

roku 2020. Ustanovujúci rekord sa javí ako prekonateľný. Takže 

Laco Hreha, zhromaždiť záujemcov, ktorí dokážu prekročit 

hranu balónového koša a nastúpiť, opúšťanie koša už je 

jednoduchšie…                                    Vladimír Gajdoš, KVVV Plzeň 

 

VZPOMÍNKA NA „REGIHO“ 

 

7. ledna letošního roku jsme si připomněli 5 let od úmrtí našeho 

kolegy, četného člena KVVV Praha, kamaráda a válečného 

veterána Jiřího „Regi“ Schamse. Jak je nejen mezi lidmi z 

ozbrojených a záchranných složek známo, narození Jiřího 

„REGI“ Schamse se datuje na 22. 9. 1972. Jiří byl příslušníkem 

Útvaru speciálních operací Vojenské policie AČR. Dne 17. 3. 2008 

byl těžce raněn při útoku sebevražedného atentátníka v městečku 

Gerešk v Afgánistánu. Přestože byl REGI po částečném zotavení 

upoután na invalidní vozík, tak svůj boj nevzdával. 

Pojďme se teď společně podívat na Jirku tak, jak jej viděla jeho 

sestra Petra, která vzpomíná na příběhy z dětství a cituje úryvek z 

deníku „REGIHO“ z roku 1990, kdy společně navštívili 

nejmenovaný hrad, toho času v rekonstrukci, mimo návštěvní 

hodiny. Jak je vidno, s bráchou se opravdu nenudili... 
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...„mezitím vypukla na hradě panika a zdejší obyvatelé nás jdou 

hledat. Mají oproti nám obrovskou výhodu v tom, že znají terén. 

Skrýváme se ve sklepení paláce a vyčkáváme. Oba jsme zahaleni 

tmou, jen na Petru dopadá trochu světla průzorem zvenku, což se 

nám stalo osudné. Jeden nepřítel mladého věku schází po 

kamenných schodech až k nám do sklepení. Zastavil se ve vchodu. 

Stojím těsně u dveří a opírám se o chladné futro z kamene. Pavel 

stojí na druhé straně dveří. Nepřítel je mezi námi a netuší. Cítím 

jeho zrychlený dech. Trochu se rozkoukal a všiml si Petry. 

Náramně se lekl, až v něm hrklo a zve jí ven. Tam čeká Abbé 

(kastelánova přezdívka) a dává jí první otázku: „Co tady děláš?“ 

„Stojím“, sebevědomě odpoví Petra. Abbé zaznamenává první 

vlastní záchvat hysterie. „Jak se jmenuješ?“ „Petra“. „Kde máš 

ostatní?“ „Nevím“. Mezitím uvažujeme s Pavlem, co dál 

podniknout, zda Petru obětovat, či nikoliv...“  

Dále Petra pokračuje ve vyprávění: „V jeho sbírce hraček 

převažovali plastoví vojáčci, meče i po domácku vyrobené helmy z 

naruby obrácených míčů s chocholem z vaty. Autíček měl pomálu, 

pamatuji si jen pár angličáků a jedno 

na dálkové ovládání. Oblíbenou četbou 

byly „foglarovky“, „mayovky“ a 

podobné knihy s hrdinskou tématikou 

provázané pevným přátelstvím, ctí a 

bojem za spravedlnost. Později se 

přeorientoval na knihy od Viktora 

Suvorova, Richarda Marcinka, Toma 

Clancyho, Andyho McNaba, Frede-

ricka Forsyhta a vojenské historické 

dokumenty a knihy.  

Chodívali jsme na dobrodružné 

výpravy v Praze i u prarodičů na 

chalupě západně od Prahy, stavěli 

bunkry v lese, pátrali v polorozpadlých 

budovách, neboť na půdách se dali objevit zapomenuté poklady 

bývalých obyvatelů. Obcházeli jsme žižkovské domácnosti a 

vybírali od lidí staré železo a odvezením do sběrného místa si 

vydělávali první koruny. Chodili se dívat do výloh mysliveckých 
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potřeb a šetřili na první pořádný nůž s průvlekem na opasek a 

koženou pochvou. 

Velký vliv na Jirkův kladný vztah ke všemu armádnímu měl však 

jeho strýc Pavel „BRAVO“, se kterým absolvoval první 

zkušenosti v terénu, kdy ještě v civilním oblečení prožívali první 

noci pod hvězdnou oblohou, vařili si v kotlíku a prozkoumávali 

„nepřátelské“ okolí. Ze všech těchto akcí si pečlivě vytvářel 

deníky a doplňoval je černobílými, později barevnými 

fotografiemi.  

V roce 1985, rok počátků zbrojení (jak ho nazval on sám), si 

vyrobil osmiranný kolt, zakoupil vzduchovku Berunu a flusbrok a 

také se uskutečnil první, výše zmiňovaný čundr. Zbraně, hlavně ty 

střelné, ho fascinovali již od ranného věku a tak se „zbrojením“ v 

roce 1986 pokračoval zakoupením TEXky, Išky, Slavie ZVP, 

vyrobil si poplašňák, šestiranný 

revolver a to vše testoval ve sklepních 

prostorech. V roce 1987 dal přednost 

dlouhým zbraním a do jeho sbírky 

přibyla vzduchovka Haenel 312-1, 

Haenel 303-8 a Slavia 631, a tak to 

každý rok pokračovalo dokupováním 

dalších a vyřazováním starších kvůli 

nefunkčnosti či jejich prodejem, aby 

mohl zkvalitnit svůj arzenál.  

Rok 1988 byl přelomový ohledně 

objevení a zakoupení výstroje  U. S. 

Army, na burze Sparty na Letné se 

opravdu dalo sehnat a prodat ledacos a tak si během roku 1990 o 

víkendech začal Jirka přivydělávat prodejem a získané finance 

opět investoval do rozšíření svých sbírek. Tam se také seznámil s 

podobně smýšlejícími nadšenci a začal spolu se strýcem jezdit na 

airsoftové akce. Nastoupení na základní vojenskou službu v 

dubnu v roce 1992 jeho nasazení v akcích sice omezuje, ale 

alespoň má čas si naplánovat, co po vojně. Po návratu v r. 1993 

nastupuje k městské policii a vypomáhá v prodejně armyshopu 

svému kamarádovi. O něco později ze služeb vystupuje a pracuje 

ve třech zaměstnáních, aby si mohl dokoupit další výstroj a 
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výzbroj a absolvovat oční operaci. V této době také vzniká jeho 

přezdívka „REGI“, ta vznikla ze dvou posledních písmen slova 

„ranger“, čteného pozpátku – regnar + G. I. Z žádné přesmyčky, 

jak se někde chybně uvádí.  

Jirka velmi toužil dostat se do AČR (i když jistou dobu koketoval i 

s myšlenkou vstupu do cizinecké legie), bohužel měl oční vadu a k 

tomu necelé 4 dioptrie na každém oku, což mu tuto práci-poslání, 

znemožňovalo. Šetřil si tudíž na laserovou operaci, kterou 

podstoupil v roce 1996 a hned se 

přihlásil na testy do Českého 

Krumlova, aby mohl vyjet na 

svou první misi SFOR do Bosny. 

Díky jeho velké cílevědomosti a 

preciznosti se zadařilo a 

nastupuje na výcvik v Českém 

Krumlově a následně během let 

1997-1998 misi absolvuje. 

Zůstává v činné službě a jako délesloužící v hodnosti rotného cvičí 

ve Zbirohu nováčky. Jeho ambice jsou však vyšší a o rok později 

je přijat do 6. speciální brigády v Prostějově. Potápění (v roce 

2004 má zapsáno 203 vteřin), slaňování, seskoky, dlouhé pochody 

a střelba je vysněnou pracovní náplní jeho života. A jako sám sobě 

nic neodpustil, stejně tak to chtěl i po ostatních. Ve volných 

víkendech se vracel do Prahy a po 

večerech na starém šlapacím šicím 

stroji zdokonaloval výstroj U. S. a 

vymýšlel její lepší alternativy. 

Jeho deníky obsahují popis všech 

absolvovaných akcí, další sešity jsou 

plné přepisovaných důležitých sms 

zpráv, aby mu zůstaly zachovány pro 

pozdější vzpomínky, seznamy všech 

sbíraných předmětů a jejich pečlivé uložení do krabic, beden, že 

už by se do nich nevešla ani myš. V jeho náčrtech jsou různé 

zbraně, střelné i krátké chladné s přesným popisem o jakou zbraň 

se jedná, měl výtvarný talent po prastrýci. 



15 

 

Pro vojáka, jakým bratr byl, byla velmi 

důležitá váha nošené výstroje a kalorie 

potravin, proto si vytvořil vlastní tabulku, 

kde uvedl ty nejpoužívanější a doplnil je o 

tyto potřebné údaje, jimiž se pak řídil při 

sestavování potřeb na delší pochody či akce. 

Jako název roku 2002 zvolil: těžký voják – 

mrtvý voják. Zároveň byl pravidelným 

dárcem své krve A POS, za kterou získal v 

průběhu let bronzovou, stříbrnou a zlatou 

medaili prof. Jánského v roce 2006. 

Nehoroval po vyšších a vyšších hodnostech 

a tím po snadnějším vzestupu v kariéře, ale 

velmi si vážil získaných medailí, které nosil 

vždy předpisově ustrojen na perfektně padnoucí uniformě. Jeho 

dlouholetý přítel a po nějakou dobu i spolubydlící na něj 

vzpomíná s tím, že snad nedokázal ani odpočívat. Večery trávil 

šitím doplňků, psaním a plánováním airsoftových akcí. 

Vytoužená mise v Afghanistánu přišla v roce 2007 a 14 dní před 

jejím vypršením skončila..., ale pro Jirku vyvstaly nové boje, na 

polích, které doposud neznal, ačkoliv sám jako specializací medik 

mnohým na misích pomáhal, teď potřeboval pomoc odbornější a 

bojoval, obrovskou vůlí, humorem, nevzdával to a ono to šlo. 

Neskutečně pomalými krůčky, ale šlo. Pak přišla rána do zad, 

rakovina slinivky a boj s ní byl nerovný. Tento prohrál dne 7. 1. 

2015. 

Na ten den se nedá zapomenout, ale ani na ty předchozí, které 

byly od dětství provázány touhou být dobrým ve všem, co dělala 

to i za cenu vlastního nepohodlí, vyčerpání. Chtěl být dobrým 

synem, vnukem, bratrem, synovcem, spolubojovníkem, 

kamarádem a vojákem, a to se mu podařilo.“ 

                                                                                    Petra Schamsová 

 

O Jirkovi se také dočtete v Padáčku č. 11, kde o něm vypráví 

kolega Benedikt "Ben" Červinka.                      (poznámka redakce) 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 

Dne 15. 2. 2020 při příležitosti životního jubilea výbor KVVV 

Praha z. s. udělil: 

      

Blahopřejný diplom + PM KVVV Praha (stříbrnou): 

     85 let - kol. Bořivoj Vejvara 

 

PM KVVV Praha (bronzovou): 

     kol. Libor Plachký 

     kol. Jiří Stanislav 

         

 

MUSELI JSME SE ROZLOUČIT 

 

 

Dne 17. prosince 2019 nás opustil ve věku 91 let kolega 

 

Petr Benedikt 

 

 

 
 

Vzpomínáme 
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