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ALEJ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

 

Dne 16.10.2021 jsme přijali pozvání Komunitního centra pro 

válečné veterány v Brně k výsadbě aleje válečných veteránů. 

Akce se konala v blízkosti kláštera v obci Rajhrad, za účasti 

dalších veteránských spolků. 

Po uhrazení poplatku 1.000 Kč za „adopci“ stromu, vypití 

několika pohárků svařeného vína a čaje, jsme se všichni společně 

vydali do míst určených k zasazení 50 kusů mladých javorů. 

Došli jsme k místu označeném číslem 22 – zde byl vytyčen prostor 

pro „náš“ strom.  

Kolemjdoucí kolegové nás napojili domácí Slivovičkou, aby nám 

práce šla od ruky a my jsem během několika chvil vykopali díru 
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pro kořenový val stromu. Strom 

jsme si vybrali na valníku, 

usadili do připravené díry, 

pečlivě udusali zásyp a zbývalo 

už jen vyrobit dřevěné podpěry. 

I toto jsme samozřejmě zvládli a 

vydali se s pocitem dobře 

odvedené práce zpět do 

kláštera. 

V klášteře jsme si pochutnali na 

připraveném guláši, využili 

návštěvy vnitřních prostor 

kláštera, knihovny i kaple. 

Cestou zpět na parkoviště jsme 

ještě prohodili pár slov s kolegy z KVV Chrudim. Pak už jen 

krátké ohlédnutí a cesta domů s vírou, že se ještě někdy 

zastavíme podívat, jak se zasazenému stromu daří. 

V jarních měsících tohoto roku bude na začátku cesty umístěn 

kamenný obelisk s nápisem: Alej válečných veteránů…       M.K     

 

SKÁKAJÍCÍ ČLENOVÉ KVVV PRAHA 

 

Jak náš klub napovídá, jsou 

naši členové převážně 

veteráni výsadkových 

jednotek. V tomto článku se 

vás pokusíme přesvědčit, že 

ne všichni se jako veteráni 

cítí. 

Jistě víte, že v našem klubu 

máme stále několik 

aktivních parašutistů, kteří v loňském roce provedli přes 270 

seskoků v různých aeroklubech, např. Paraškola Impact, 

Aeroklub Hořovice, Aeroklub Plzeň-Bory, Paraklub Říp, letiště 

Příbram a na různých jiných doskokových plochách nejen v ČR. 

Jmenovitě pak naši kolegové: Evžen Křížek, Evžen Kalaš, 
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Zdeněk Karhan, Marek Nový, 

Libor Plachký a Milan Krejza. 

V loňském roce již nepo-

kračoval kolega Pavel Břeský 

ze zdravotních důvodů.  

Mimo jiné, jsme také měli na 

začátku letošního roku, 

přesněji dne 12.2., příležitost 

vyzkoušet si kulatý padák OVP 

12 SL-1, který v současné době 

požívají výsadkové jednotky 

AČR. Vřele jej doporučujeme k 

nostalgickým vzpomínkám 

veteránů na časy minulé. Řízení 

je lehké, padák reaguje na 

každý podnět. Přistání bylo 

přímo do bavlnky, žádný náraz 

jako v případě OVP-68 nebo 

OVP-80, se při přistání 

nekonal.  

Jedná se o osobní výsadkový 

padák určený k provádění 

bojových a cvičných, jednotlivých, skupinových i hromadných 

seskoků z letadel a vrtulníků. Umožňuje provádět seskoky s 

nuceným otevřením výtažným lanem. 

Padák je řiditelný, má dva řídicí prvky a tvoří komplet se 

záložním padákem ZVP-80.08A. 

https://www.facebook.com/zdenek.karhan?__cft__%5b0%5d=AZWBZmeigkp9cWzShRxcs8pbfXeSQLCkX8Fk_ebASqI2ppUGtgg4UyqLIW-gVSKNRRhWFK824HN_loh_TX0z_YIsUUsH8S2Je7zGlLCG-tcoeCIKPlPoBt1hL1Mncd-0QSg&__tn__=-%5dK-R
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Plocha vrchlíku 80 ± 2 m2. 

Maximální provozní hmotnosti výsadkáře s výstrojí a výzbrojí a 

padáky 160 kg. 

Vysazovací rychlosti od 100 km.h-1 do 250 km.h-1. 

Minimální výška použití 150 mT. 

Maximální výška použití 4000 mT. 

Rychlosti přízemního větru od 0 do maximálně 8 m. 

Ke kompletu lze připojit nosný systém výstroje NSV-12 pro 

přepravu materiálu, který je parašutistou před vlastním 

přistáním odhozen. 

Pokud bude mít někdo z kolegů z klubů výsadkových veteránů 

zájem si na tomto padáku také skočit, tak doporučujeme se 

obrátit na kolegu Romana Cejnara, který je jako jediný využívá 

v civilním sektoru a také provádí základní výcvik. K dispozici má 

5 kusů těchto padáků.      
                    Snímky jsou z archivu KVVV Praha, Funjump.cz. Text: M.K. 

 
 

NEZMAR EVŽEN KŘÍŽEK 

 

Všichni naši čtenáři jistě znají kolegu 

Evžena Křížka, který jako jeden z mála 

našich členů stále aktivně skáče a také se 

zapojuje do akcí a veškerého dění našeho 

KVVV. 

Požádali jsme Evžena, ať nám také o sobě 

něco prozradí, čehož se samozřejmě ujal 

a začal své vyprávění:  

„Takže moje životní anabáze výsadkáře 

se započala základním výcvikem v 

Hanušově škole na podzim roku 1967 pod 

vedením Václava Pačesa, Ládi Skalníka a kolektivu instruktorů, 

které zastřešoval za AK Letňany Bořek Vejvara.  První 3 seskoky 

jsem provedl v květnu 1968 na OVP-65 z AN-2. V dalším kurzu 

na jaře 1969 pak další 3 seskoky na PD-47 z L-60 Brigadýr. První 

seskok byl cvičné otevírání záložního padáku, další dva seskoky 
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do pískového kruhu o 

průměru 10 metrů. V roce 

1971 pět seskoků v rámci 

předvojenské přípravy na 

OVP-65 z AN-2. Dne 9. 

října 1969 jsem byl 

odveden s tím jen na pět 

měsíců s tím, že zbytek 

odpracuji u podniku, kde 

jsem se vyučil a byl 

zaměstnán. Ale naskytla se mi příležitost během základní 

vojenské služby sportovat, což bylo velice lákavé a smysluplné 

využití 2 roku ZVS. Nastoupil jsem do posádky VÚ 6158 Prešov-

Sokolské kasárna. Poddůstojnická škola se plnila a cvičila žáky 

průzkumných odborností (pozemního hloubkového a rádio 

průzkumu) pro průzkumné prapory západního vojenského 

okruhu. Po přijímači a přísaze jsem byl cvičen jako velitel 

rádiové stanice-výsadkář ČVO-622. 

Anabáze výcviku začínala, 

jako bych žádný seskok 

ještě neměl (měl jsem již 11 

seskoků). Skákalo se na 

letišti v Prešově a Košicích 

z AN-2 a IL-14, seskoky 

byly denní, noční, se zbraní 

i GK-zásobníky, po 

absolvování výcviku (LS, 

LSO, LZV, LZV-GK, 

LZVN) jsem na jaře 1972 

obdržel 3. třídnost výsadkáře a byl po absolvování výcviku, jako 

svobodník 16. března 1972, přemístěný k VÚ-4436. Poté jsem 

nastoupil do Tachova k rotě 19. divizního průzkumného praporu 

hloubkového průzkumu a byl zařazen jako velitel stanice 1.SHPz 

(velitel npor. Zdeněk Vácha). Náš výcvikový prostor byl Český 

les - Milíře, seskoky jsme prováděli v Tachově, Erpružicích, 

Plzni-Borech, v Chrudimi, rovněž jsme se zúčastnili cvičení Štít 

72 a byli vybráni jako strážní jednotka hloubkového průzkumu 
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řídícího štábu Varšavského paktu. Po tomto cvičení Štít 72 jsem 

byl mimořádně povýšen do hodnosti desátník. Potom jsem 

převzal po pprap. Fr. Krchovi funkci padákového technika (jako 

instruktor výsadkové přípravy a technik přístrojů KAP-3P, 25ks 

OVP-68, ZVP-65 a 2x za sezonu jezdil k leteckému útvaru do 

Plzně-Líní dělat servis padákové techniky). II. třída výsadkáře 

mně byla udělena DR 59/73. Později jsem byl přemístěn k VÚ 

8280 Prostějov a zařazen k ASD parašutismu jako instruktor 

ČVO-110. Zúčastnil jsem se MMSA 73 v Prostějově s ASD jako 

balič a zástřelák a DR 180/73 jsem obdržel výsadkáře I. třídy. 

Poté jsem byl propuštěn ze základní presenční služby do zálohy 

jako instruktor výsadkové přípravy ČVO 114. Po presenční 

službě jsem ve Svazarmu působil jako instruktor, balič, dozorčí 

doskokové plochy, representant krajský i státní a trenér II. třídy 

SVSm Příbram, ale to je již jiná historie…“                                          

          Evžen Křížek 
 

KDO BYL PADÁKOVÝ STŘELEC JURAJ MEŠKO 

*24. dubna 1915 / + 5. června 1985 

 

Základní vzdělání absolvoval v 

místě svého rodiště, v Turje -  

Remety v Podkarpatské Rusi, od 

roku 1928 do r. 1936 studoval na 

Reálném gymnáziu v Užgorodu. 

Stal se pomocným učitelem v 

obecné škole. Dne 17. dubna 

1937 byl odveden do 

československé branné moci a 

dne 1. října byl prezentovaný k 

výkonu služby.  

V letech 1937 – 1938  absolvoval 

ŠDPZ 12. divize v Mukačevu. Dne 1. dubna 1938 byl povýšený na 

svobodníka aspiranta, dne 15. srpna na desátníka aspiranta a dne 

1. září 1938 do hodnosti četaře aspiranta.   V březnu 1939 byl 

propuštěný z branné moci jako cizí státní příslušník 

Juraj Meško a kpt. Bičinovský, Tri Duby 1943 
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Podkarpatské Ukrajiny, ale již v září 

1939 byl zařazený do slovenské 

armády a zároveň povolaný k cvičení 

ve zbrani. Dnem 1. října 1939 byl 

jmenovaný na poručíka  pěchoty v 

záloze a ustanovený za dočasného 

velitele 3. roty. Od 1. ledna 1940 byl 

přeložený do skupiny důstojníků 

pěchoty z povolání. Od roku 1940 

absolvoval aplikační kurz pro 

důstojníky jezdectva v Bratislavě. 

Dne 13. ledna 1942 byl povýšený na 

nadporučíka pěchoty a ještě v témže 

roce absolvoval pozorovatelskou školu pro důstojníky letectva a 

byl jako přidělený k Letecké škole, kde zastával funkci zástupce 

velitele Školy leteckého dorostu a zároveň vedl pěchotní výcvik.  

1. října 1942 byl jmenovaný za pozorovatele - letce. Od června do 

července 1943 absolvoval společně s třemi dalšími příslušníky 

slovenského letectva, speciální parašutistický výcvik na základně 

Fallschrimjagerschulle II. ve Wittstock - Dosse v Německu. Dne 

30. září 1943 byl přeložený do skupiny důstojníků letectva a 

přemístěný do Leteckého parku s určením pro Leteckou školu a   

1. října 1943 byl jmenovaný za polního pozorovatele - letce. 

Tentýž den prezentoval na veřejnosti činnost padákových střelců, 

t.č. nejmladší součásti slovenských Vzdušných zbraní. Dne 

1.prosince 1943 byl ustanovený velitelem padákové školy při 

Letecké škole. Od 29. srpna 1944 do 10. prosince 1944 byl 

příslušníkem 1. Československé armády na Slovensku. S rotou 

parašutistů se zúčastnil bojů v rámci SNP, později byla jeho rota 

začleněna do zálohy. Od druhé poloviny září 1944 byla rota 

začleněna do 26. pěšího praporu (krycí název Bečva) kpt. Emila 

Kapišinského. Rota od 20. září 1944 aktivně zasahovala proti 

postupujícím příslušníkům bojové skupiny Schill v prostoru 

Gajdel. Poté bojovali v prostoru Handlová - Žarnovica – Sv. Kríž 

nad Hronom. Od konce září 1944 součást podskupiny Ipeľ 3. V 

druhé polovině října 1944 rotu odeslali k odpočinku a 

reorganizaci. Velení povstalecké armády plánovalo příslušníky 

Tri Duby 1943, parašutistický výcvik 
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roty letecky přesunout do Lvova a přičlenit je k Trnkově 

kombinované peruti, kde se měli přeškolit na palubní střelce. 

Meško byl po přechodu povstalců na partyzánský způsob boje 

zajatý německými vojáky a odvezený do vojenské věznice v 

Bratislavě. Na základě intervencí svého tchána Antona 

Martinčeka, významného funkcionáře HSĽS a okresního velitele 

HG v Trenčíně, byl propuštěný. Musel se zdržovat v místě 

trvalého bydliště, byl však nadále vyšetřovaný německými 

bezpečnostními orgány. Navzdory tomu poskytoval informace 

partyzánské skupině zvláštního poslání kpt. Akta. Po válce byl 

přijatý do Čs. armády. Nejdřív působil ve funkci posádkového 

důstojníka v Trenčíně, později byl členem Přijímací komise 

MNO pro důstojníky a rotmistry z povolání slovenské národnosti 

do Čs. armády. Od června 1945 do května 1946 zastával funkci 

přednosty zpravodajského oddělení VII. armádního sboru v 

Trenčíně. Potom vykonával následovné funkce: inspektor branné 

letecké výchovy velitelství letecké oblasti 4, velitel pomocné letky 

letecké základny v Trenčíně, velitel letecké základny v Trenčíně, 

organizační a mobilizační důstojník velitelství 4. letecké divize, 

 

Slovenští padákoví střelci v palebném postavení s protitankovou puškou 14,5 mm PTRD-

41 na  Hronskej Dúbrave v  SNP. Na snímku, Juraj Meško podává munici. 
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střelecký a navigační důstojník velitelství 4. letecké divize, 

náčelník padákové služby 34. letecké divize, náčelník 

povětrnostní služby 34. letecké divize.  

Dne 31. prosince 1957 ukončil kariéru v Čs. armádě ve funkci 

pomocníka náčelníka štábu pro operační a zpravodajské věci 28. 

bitevního leteckého pluku. Jediným skutečným důvodem, proč 

byl propuštěný z řad Čs. armády, byly politické důvody. Po 

odchodu z Čs. armády pracoval jako technicko - hospodářský 

pracovník v Okresním stavebním podniku v Trenčíně. V roce 

1991 byl rehabilitovaný v hodnosti pplk. v. v. 

Vyznamenání: 

Železný kříž II. třídy (1939), Medaile Za hrdinství 3. stupně 

(1939), Pamětní medaile se štítkem Javorina (1939), Vojenský 

vítězný kříž V. třídy (1944), Československý vojenský kříž 1939 

(1945), Řád Slovenského národního povstání II.třídy (1945), 

Čs. medaile Za zásluhy o obranu vlasti (1955) a další. 
Zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ, Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, 

Praha 2005, https://www.facebook.com/druhasvetovacom/ - upraveno 

 

 

VÝSADKÁŘSKÁ LVICE LYDIA STUDNIČKOVÁ 

 

Byla mladá. Byla krásná. A byla také 

neuvěřitelně statečná a tvrdá. Teprve 17letá 

paragánka Lydia Studničková - Horálková 

strávila bojem v německém týlu 115 dní a 

nocí. Mezi říjnem 1944 a únorem 1945, v 

podmínkách kruté zimy slovenských Tater 

a krvavých partyzánských bojů, při kterých 

se nebrali zajatci, vydržela krásná Lydie víc, 

než mnozí drsní chlapi, vojenští výsadkáři. 

Lydie přitom nebyla jedinou ženou v řadách 

2. československé paradesantní brigády. 

Spolu s ní sloužilo na různých postech 

(spojaři, zdravotnice) u této elitní jednotky čs. zahraniční 

armády dalších 14 žen. Dokonce nebyla ani nejmladší: Vlastě 
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Kadaňkové z Opočna bylo teprve 16 let! Všechny tyto bojovnice 

přitom absolvovaly ten samý bojový výcvik jako muži, a to včetně 

seskoků z balonů a letadel. Lydii a Vlastě se navíc skákání tak 

zalíbilo, že si vyprosily několik seskoků nad válečný limit pěti 

seskoků, určený v sovětské (ale i britské) armádě k získání 

kvalifikace válečného parašutisty.  

Lydie Studničková se narodila 16. února 1927 v Kyjevě v rodině 

československého legionáře Jaroslava Studničky, který se tu po 

bolševické revoluci oženil a zůstal na Ukrajině. Spolu s dvěma 

bratry chodila do české základní školy a i prvního ročníku české 

střední školy. Pak ale přišla válka. Protože si její otec ponechal 

československou státní příslušnost, byla celá rodina internována 

a on sám poslán na otrocké práce do gulagu. S velkou dávkou 

štěstí ho ale přežil a v létě 1942 dobrovolně vstoupil do 

československé jednotky v Buzuluku. O rok později sem za ním 

přišla celá rodina a všichni také vstoupili do 1. československého 

polního praporu. (Její bratr Jindřich, který bojoval v řadách 62. 

armády už u Stalingradu, bude osobním řidičem generála 

Svobody, druhý bratr Sergej padne na Dukle). 

Lydia zatím jako nezletilá škrábala v kuchyni brambory, ale ve 

chvílích volna se živě zajímala o zbraně a hlavně vysílačky. 

V době morseovky měl výhodu ten, kdo se narodil s hudebním 

sluchem - a ten dívka po tatínkovi měla. Koncem roku 1943 

vstoupila tajně a protizákonně do nově budované speciální 

jednotky československé armády, 2. paradesantní brigády. Aby 

se k výsadkářům dostala, musela zfalšovat své doklady a přepsat 

si v nich rok narození. Od ledna do července 1944 prodělala 

střelecký, radiotelegrafický a paradesantní výcvik v 

Proskurově.                          

Společně s muži 2. parabrigády Lydie prodělala na počátku září 

1944 zničující pochod na frontu v Karpatech, kdy během 

pouhých dvou dnů Čechoslováci urazili po svých a s plnou polní 

na zádech 120 kilometrů - a pak šli okamžitě do útoku. Zažila 

krvavé boje na levém křídle Karpatsko-dukelské ofenzivy na 

Besko proti elitním německým jednotkám SS a horských 

myslivců a pak byla 4. října 1944 v rámci leteckého mostu 

přesunuta na letiště Tri Duby na pomoc Slovenskému národnímu 
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povstání. Hned po přistání se 

zapojila v první linii do bojů, a svou 

odvahou překonávala i mnohé 

muže. Když se povstání hroutilo a 

z letiště odlétala poslední letadla 

s důstojníky a politickými poten-

táty, byly výsadkářky přesvědčo-

vány, aby odletěly i ony. „My však 

prohlásily, že neodletíme v žádném 

případě a zůstaneme s brigádou. 

Někteří mužští „hrdinové“ se i se 

samopaly cpali do letounů. Ty však 

vyhnali. Nám říkali: „Poleťte, tady 

si zažijete své. Žádná z nás však 

neodletěla,“ vzpomínala po válce 

Lydie. A tak spolu s ostatními 

bojovnicemi odešla se zadním vojem parabrigády, která kryla 

ústup celé 1. československé armády na Slovensku (lépe řečeno 

jejich zbytků) na Donovaly a do Nízkých Tater. 

Jak vzpomínají slovenští a rusínští veteráni parabrigády, 

mnohdy to byl právě pohled na tyto statečné ženy a jejich 

obrovskou odvahu a výdrž, který v těch strašných dnech 

„pochodu smrti“ přes horu Chabenec je nutil nenechat se před 

nimi zahanbit, zahodit samopal a sejít dolů z hor, kde na ně 

čekala amnestie vyhlášená Tisovou fašistickou vládou (Čechů v 

brigádě se netýkala). „Od časného rána do večera v psím počasí. 

Pomyšlení na takový den bere chuť vůbec žít,“ zapsala si den po 

odchodu do hor Lydie do svého válečného deníku. „V mokrých 

šatech a botách jsem již dva dny a dvě noci. Raději však zemřít, 

než se Němcům vzdát. A tak jdu dál. Kolem jsou jen skály, kleč a 

bláto. Kručí v břiše. Hlad se ozývá. Bez snídaně, bez teplého 

napití. Celý den, krok za krokem, bez myšlenek, depresi. Stmívá 

se, mlha, nedohledno...“ 

V listopadu 1944 po dosáhnutí Lomniské doliny byla Lydia 

vybrána do zvláštní operační skupiny Tarzan pod velením 

legendy 2. parabrigády (a vězně komunistického režimu v 50. 

letech) štábního kapitána dělostřelectva Františka Fišery. 

Lydia Studničková a Marie Petruňová 
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Obdržela krycí jméno Marie Stančíková a v noci scházela 

v civilních hadrech do vesnic pod horami na průzkum. „Krutá 

dlouhá noc, ve které klimbáme mlčky sedíc u ohníčků - díky 

však  za tu mlhu, protože se aspoň nemusíme bát útoků ze 

vzduchu, když posloucháme hukot letadel nad námi,“ popsala 

svou partyzánskou anabázi Lydia. Na přelomu listopadu a 

prosince byla nejprve s vedením Tarzana obklíčena u Krpáčové, 

ale probila se a hned vzápětí v odvetu se zúčastnila přepadu 

německého velitelství v Mýtě pod Ďumbierom. V boji, který se 

rozpoutal, fungovala nejen jako spojka, ale i ošetřovatelka a 

navíc po celou dobu akce zajišťovala rádiové spojení. 

V únoru 1945 se s Tarzanem probila přes frontu vstříc 

rumunským divizím. O strašných podmínkách, ve kterých se 

Lydia a zbytek nepokořené brigády ocitl, svědčí i fakt, že tohoto 

okamžiku se po všech strastech zimních bojů ve slovenských 

horách dočkalo v parabrigádě z původních cca 2000 mužů a žen 

pouhých 354 bojovníků. V Kežmaroku pak Lydia prošla 

zdokonalovacím výcvikem a v rámci obnovené 2. parabrigády na 

jaře 1945 znovu odeslána na frontu. Při průjezdu Žilinou byl ale 

jejich konvoj 8. května zastaven: válka skončila, Německo 

kapitulovalo. 
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Po válce zůstala v armádě a sloužila jako radistka na velitelství 

1. divize v Praze - Kbelích. Přihlásily se ale válečné útrapy a tak 

si teprve 18letá Lydia poležela několik měsíců ve vojenské 

nemocnici. Do armády se vrátila až počátkem roku 1946, byla 

povýšena do důstojnické hodnosti a za své zásluhy a hrdinství 

obdržela Československý válečný kříž a Řád slovenského 

národního povstání. Sloužila jako tlumočnice a na operačním 

středisku letectva ve Kbelích, ale pak přišel únor 1948. Ačkoliv 

bojovala na té jediné „správné straně fronty“, byla Lydia 

Studničková z rozkazu rudého ministra obrany Alexeje Čepičky 

na jaře 1950 propuštěna z armády, zbavena vojenské hodnosti a 

bylo jí zakázáno nosit uniformu. Vdala se, narodil se jí syn Pavel 

a po skončení mateřské zůstala jako žena v domácnosti až do 60. 

let, kdy jí byl, co by ,,fronťákovi", přiznán plný vojenský 

invalidní důchod. Částečně byla rehabilitována teprve v období 

Pražského jara, ale plné satisfakce se dočkala až těsně před svou 

smrtí v roce 2002. Statečná lvice, výsadkářka a vlastenka Lydia 

Studničková - Horálková zemřela v pondělí 7. června 2004 v 

Nových Křečanech u Rumburku. 
Zdroj:https://www.securitymagazin.cz/historie/vysadkarska-lvice-lydia-studnickova-

ceskoslovenska-komandos-v-nemeckem-tylu-

1404057891.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

 

 

POZAPOMENUTÝ TEODOR POLA 

 

Zatímco si připomínáme 80. výročí vzniku 

čs. vojenské jednotky v SSSR, uběhlo v 

únoru rovněž 100 let od narození 

pozapomenutého válečného hrdiny a 

výsadkáře východní fronty Teodora Poly.  

Českoslovenští parašutisté nebyli na území 

předválečného Československa vysíláni 

pouze ze Západu, ale i z Východu. Jejich 

osudy jsou bohužel mnohem více 

zapomenuty. 
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Teodor Pola se narodil 5. února 1922 v Opavě-Vávrovicích do 

rodiny tesaře. Po absolvování povinné školní docházky začal 

pracovat jako dělník u německé stavební firmy a jako její 

zaměstnanec se v červenci 1942 dostal do Sovětského svazu, na 

území dnešního Běloruska, kde stavěl silnice. Pola byl vlastenec 

a silnice nejen stavěl, ale i ničil. Po několika týdnech přešel k 

běloruským partyzánům a stal se příslušníkem partyzánské 

brigády generála Děkanova. Později byl zařazen v hodnosti 

staršího seržanta do průzkumné roty 18. střelecké divize Rudé 

armády, u které ovšem dlouho nezůstal. Přihlásil se totiž do čs. 

zahraniční armády a odjel do Buzuluku, kde byl 21. prosince 

1943 odveden k 1. čs. samostatné brigádě. Absolvoval vojenský 

výcvik, byl zařazen k rotě Zvláštního určení a absolvoval i kurz 

partyzánských velitelů ve Svjatošinu u Kyjeva. Osvědčil se, a tak 

byl jmenován velitelem zpravodajského-organizátorského 

výsadku, který byl poslán na Slovensko na pomoci SNP. Pola se 

svými vojáky seskočil v noci z 27. na 28. srpna 1944 na středním 

Slovensku. Jeho úkolem bylo pomáhat s organizací povstalci 

Partyzánští velitelé Theodor Pola (vlevo) a Arnošt Krpec (vpravo) na letišti v Kyjevě v roce 

1944 ve společnosti Rudolfa Slánského 
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ovládaného území. Inicioval vznik polní 

nemocnice i sysém zásobování 

partyzánů obyvatelstvem. V září 1944 

byl dokonce jmenován velitelem 

Partyzánské brigády Jana Žižky. Tehdy 

vykonal i první průzkumy směrem k 

moravským hranicím, aby rozvinul boj 

i na protektorátní území. To se bohužel 

nepodařilo. Přesto se několik měsíců 

bránil nepřátelské ofenzivě a teprve 

počátkem dubna 1945 se opět spojil s 1. 

čs. armádním sborem a překročil 

frontovou linii.  

Po roce 1945 tento válečný hrdina 

vyznamenaný Československým válečným křížem i Řádem SNP 

I. stupně sloužil jako voják z povolání v posádce Falknov nad 

Ohří (Sokolov). Později sloužil i na posádkách Prešov a Praha. 

Zemřel 9. září 1974 ve věku 52 let. 
                   Jiří Klůc, dostupné na: / https://www.facebook.com/jiri.kluc.historik/ 

 

 

PLÁN AKCÍ NA ROK 2022 

 

29. - 30. dubna: Akce Brdy 2022, místo konání: Buková, Pičín, Hořovice, 

Brdy 

7. května: VČS KVVV Prostějov 

9. května: Pietní akty spojené s ukončením II. SV 

20. května: Memoriál plk. Fr. Mansfelda, místo konání: Prostějov 

27. května: Pietní akt Čs. parašutistum, místo konání: Holešovičky 

Teodor Pola jako příslušník 

poválečné armády. 
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1. června: Dětský den v ZŠ, místo konání: Psáry 

9. června od 16.30 hodin: Členská schůze 

10. června: Pietní akt, místo konání: Lidice 

16. června: Střelecká soutěž, místo konání: Holešov 

18. června: Anthropoid, místo konání: Resslova ulice 

25. června: Pochod Po stopách 22. VB, místo konání: Hamry 

31. srpna - 2. září: Memoriál zakladetelů VV, místo konání: Prostějov 

20. září: Akce Ještěd, místo konání: Hrádek nad Nisou 

1. října: 75. výročí založení VV, místo konání: Zákupy 

20. října: Členská schůze KVVV Praha, místo konání: Hotel Legie 

11. listopadu: Den veteránů 
 

 

OPUSTILA NÁS   

 

Dne 7.10.2021 nás navždy opustila kolegyně 

 

Jindřiška Tvrzová 

 

 
Vzpomínáme  
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