Vedeli ste, že… – archív (Časť I.)
V A ČR slúžilo v 11/2018 1200 výsadkárov, z toho 660 v Chrudimi
Asi 400 zajatých britských parašutistov
pri holandskom Arnheme, bolo
začiatkom 10/44 sústredených v Stalag XI B vo Fallingbostel (PSČ 29683) pri
Hannoveri. Tábor bol oslobodený Britmi 16. 4. 1945 ako prvý v poradí
Ako prvý vozíčkar vykonal 31. 10. 2018 tandemový zoskok v ČR z balónu na letisku
v Příbrami Václav Švec. Išlo o jeho 11 zoskok, tandempilot Roman Štengl (≥ 17000
zoskokov)
O operácii GUNNERSIDE (sabotáž závodu na výrobu ťažkej vody) pojednáva kniha
Záškodník (ISBN 9788026421436) od Andrewa Grossa z roku 2018. (Pozn. ISBN =
International Standard Book Numbering, ide o nepovinný registračný údaj, slúžiaci
k medzinárodnej evidencii kníh)
Krátko k rozšifrovaniu ISBN. Napr. kniha Výsadkoví veteráni – Plzeň, ISBN 978-807568-110-2. Ide o 13 číslic, kde prvé tri (978) představuju prefix, univerzálne
stanovené, 80 (krajina pôvodu – ČR, SR), 7568 – tlačiareň (v ČR číslo prideľuje
Národní knihovna ČR), 110 – konkrétne vydanie – 2 –kontrolná číslica.
Dnešný DAP (Dům armády Praha) na Vítězném nám. v Prahe 6, bola v roku 1938
legionárska reštaurácia Bajkal
MO SR evidovalo v 11/2018 celkom 7559 novodobých veteránov a 127 veteránov II.
svetovej vojny (V ČR k 18.1.2018 bolo 505 „druhoválečných“ veteránov, v 11/2018
necelých 400)
A ČR pri budovaní výsadkového pluku v Chrudimi počíta s obmenou ľahkých
útočných vozidiel Kajman a nákupom 100 nových útočných vozidiel (M-ATV
Oshkosh?). Výsadkový pluk, cca 1200 osôb, 5 kománd, by mal od 1. 10. 2020 plniť
10 úloh, pokiaľ sa podarí naplniť početný stav. (43. vpr plní 7 úloh). U vozidiel sa
riešia problémy s pancierovaním, leteckou prepravou. Každým zlepšením
pancierovania sa zvyšuje už tak vysoká váha vozidla (viac ako 13 t) a nároky na
spotrebu pohonných hmôt, prevodovku, atď. Vozidlo je určené pre výsadkové
družstvo, t. j. 6 osôb
Nemecké združenie výsadkových veteránov IG FJ vydalo v roku 2018 knihu „ Lötzinn
750“. Bývalý veliteľ 40. výsadkového pluku pplk. v. v. Klaus – Dieter KRUG popisuje
na 485 stránkách hlavne históriu „Fallschirmjägerbataillon/Luftsturmregiment – 40“
v rokoch 1980 – 1988. LStR - 40 vznikol v roku 1986
Na 2 lietadlách AN-28, prenajatých v roku 2017 od Poľska na 4 roky Bundeswehrom,
sa objavila nová imatrikulácia D-CPDA, D-CPDB ktorá nahradila pôvodné SP-DGO

a ? Lietadlo, v kóde NATO – Cash (finančná hotovosť), slúži výsadkárom ako
náhrada za C – 160. Domovským letiskom je Magdeburg, max. rychlosť 350 km/h, 14
výsadkárov, zoskoky zadnou rampou
Dopravné letadlo C – 160 je v NATO nahradzované novým lietadlom A-400M.
Lietadlo bolo vyvíjané od roku 2000, do služby zaradené v roku 2013 a splňuje
požiadavku - přepraviť 5 000 osôb na 8 000 km do 5 dní. Zväčšila sa rychlosť,
prepravná kapacita na 37 ton a nákladový priestor 4 m x17,7 m x3,8 m zo 150 m3
na 340m3 , vysadzovanie nákladu za letu, pristávanie na nespevnených dráhach, atď
Ruskou protiváhou lietadiel C – 17 Globemaster III. a A 400 Atlas je modernizované
IL-76MD-90A. Má nové motory s nižšou spotrebou paliva PS-90A-76, zväčšila sa
prepravná kapacita z 47 ton na 52 ton a dolet z 4 000 km na 5 000 km. Lietadlo je
určené pre 126 výsadkárov a prvé dve lietadlá boli dodané v roku 2018. Ruská
armáda objednala celkom 39 ks lietadiel IL-76MD-90A, ktoré doplnia dopravné
lietadlá An-124 (4 ks), 1 ks An – 22 (1 ks) a IL-76MD(46 ks)
25. 11. 2018 zomrel v Prahe slovenský padákový strelec plk. v. v. Ľudevít Štefka
(* 22. 8. 1924 Čachtice). Zajatý v 11/1944 po potlačení SNP, až do konca vojny
väznený v Erfurte, z ČSĽA prepustený v 11/1950. V roku 1990 rehabilitovaný, v roku
1997 povýšený do hodnosti plukovník v. v. Zakladajúci člen Združenia
československých zahraničných letcov východ, do roku 2016 jeho predsedom.
V Hradci Králové žije ešte posledný slovenský padákový strelec plk. v. v. Ladislav
Havrišak (* 1923)
Letisko v Ruzyni obsadili v roku 1968 ruskí výsadkári 7. gvd (vel. genmjr. Lev
Nikolajevič Gorelov). V rokoch 1975 – 79 pôsobil ako hlavný poradca pri afgánskych
vojskách (genpor). Dnes 93 ročný rodák z Odesy sa objavil v roku 2018 v 6 dielnom
dokumente Okupácia očami okupantov (ČT 1 20. 8. – 25. 8.), kde pátrá po svojich
spolubojovníkoch. V roku 2015 odpovedal na otázky v Art of War
Pri nosení vyznamenaní (stužiek) platí zásada, že najvýznamnejšie sa nosia na
najvyššiom rade, podľa dôležitosti zprava doľava
Od 1996 slaví Rusko 27. 11. ako Deň námornej pechoty. Historicky ide o výnos cára
Petra I. z 27. 11. 1705 o vytvorení prvého „pluku námorných vojakov“ v Rusku. 27. 2.
je potom Dňom špeciálnych síl RF – dňom „zelených mužíčkov“ (зeлённых
чeлoвeчков)

Stíhacie lietadlá môžu pristávať i na diaľnici. A ČR môže k 4 vojenským letiskám
(Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Praha – Knely, Pardubice) využiť 2 diaľničné úseky -

úsek na D-1(136-139 km) při Měříně, (v roku1980 tu pristávali počas cvičenia lietadlá
Mig-21MF, MA, Mig 23BN, v roku 1985 Su-25K), a D-46 pri Vyškove. VS při Měříně
bolo v miestach dnešného McDonald´su. (V rámci ČSSR bolo v ČR 16 voj. letísk). A
SR má k dispozícii okrem 2 (+3) vojenských letísk Malacky, Prešov (Košice, Sliač,
Trenčín) potom 3,2 km úsek na D-1 Hrádok – Lúky pri Novom Meste nad Váhom.
V prípade potreby by sa využívali i bývalé vojenské a ďalšie letiská
Najstaršou parašutistkou na svete sa stala 9. 12. 2018 Austrálčanka Irene
O´Sheaová, ktorá absolvovala tandemový zoskok (č. 3) z výšky 4260 m vo veku 102
rokov a 194 dní. Už pri svojej 100-ke absolvovala tandem. 10 000 USD, ktoré získala
za zoskok venovala charite na liečenie nemoci ALS a skleróze
V II. svetovej vojne si nebrali Nemci a Rusi navzájom do zajatia výsadkárov. Títo,
spoločne s ďalšími zložkami – snajperi, ohňometčíci, partizáni, radšej volili
dobrovoľnú smrť pred zajatím
Pilotom vrtuľníku a parašutistom jordánskej armády je kráľ Abdalláh II. (* 1962).
V roku 2015 obdržal ako prvý cudzinec v existencii ČR Rad Bieleho leva
Lotyš Ingus Augstkalns zoskočil jako prvý na svete 12. 5. 2017 v Amate z dronu.
Dron (nosnosť 200 kg) s držadlom, sa přiblížil k rampe telekomunikačnej veže,
Augstkalns sa chytil držadla a po lete zoskočil z výšky 330 m
V ČR bolo koncom roku 2018 v 17 kluboch KVVV registrovaných celkom 856
veteránov. Niektorí členovia sú organizovaní vo viacerých kluboch ( i na Slovensku),
ide o pokles oproti roku 2017 o 5 členov. Tento trend bude pravdepodobne
pokračovať
Od roku 2008 naskákala v USA parašutistka Michelle NIRUMANDRAD (* 1987),
matka 2 detí, viac ako 2 500 zoskokov. Na tom by nebolo nič zaujímavé, keby od
roku 2013 nezačala počas zoskokov malovať obrazy. Obrazy o rozmeroch 30 x 40
cm predáva v kombinéze obhodenej farbami od 100 USD/kus
V SR bolo v 1/2019 akreditovaných 40 zahraničných vojenských pridelencov, z toho
9 sídlilo priamo v Bratislave. V ČR potom z 41 vojenských pridelencov sídlilo priamo
v Prahe 17. Opačne, 18 slovenských vojenských pridelencov zastupovalo SR a A SR
v 35 krajinách. Rozdiely v počtoch sú spôsobené priakreditáciou pre ďalšie, väčšinou
okolité krajiny
Medzi škótskými miestami, spojenými počas II. svetovej vojny s výcvikom sekcií D
(Fort William, Arisaig, Morar, Mallailg), dnes jazdí historický parný vlak Harryho
Pottera. Parná lokomotiva má názov The Jacobite 45407. Na trati patrí k unikátom
železničný viadukt Glenfinnan s 21 oblúkmi dlhý 380 m
OVP – 12 SL je český vojenský padák s kruhovým vrchlíkom (plocha 100 m2).
Označenie SL znamená, že padák je vybavený výťažným lanom, ktoré je
prispôsobené k zoskokom z lietadla Casa C-295 M

Už nehľadajte preklad v anglickom slovníku! Operácia SOE GUNNERSIDE (2/43 sabotáž závodu na výrobu ťažkej vody v Nórsku) bola pomenovaná podľa loveckej
chaty v Škótsku
V roku 2018 vydalo nakladatelstvo IKAR 488 stránkovú knihu „Mama milovala
Gabčíka“. Autorka Veronika Homolová Tothová venovala knihu dcére Anny Malinovej
– Alene Voštovej ( *1939), ktorá osirela v troch rokoch
Histórii parašutizmu sa venuju i mincovne. V ČR bola v roku 2017 vydaná 200 Kč
pamätná strieborná minca 75. výročie operácie Anthropoid (13 g), predáva sa asi za
695 Kč. Poluncová medaila zo zlata (15,56 g) sa predáva za 26 950 Kč. Zlatý dukát
(3,49 g) zo série Národní hrdinovia – Jozef Gabčík, Jan Kubiš bol k dostaniu za
6 250 Kč, medaila v striebornom prevedení za 1 550 Kč. V roku 2018 vydala
mincovňa v Kremnici pamätnú 10 € mincu - Štefan Banič, svetové vynálezy
slovenských vynálezcov, ktorá sa predávala za 690 Kč
Koncom roku 2016 bolo v 8 slovenských kluboch KVV organizovaných 349 členov.
V 5/2019 to bolo v 9 kluboch 322 členov
Britská zbrojovka BSA (Birmingham Small Arms) vyrobila v rokoch 1942-45 pre
britskú a kanadskú armádu viac ako 60 000 výsadkárských bicyklov. Pri zoskoku mal
výsadkár rozložený bicykel (21 libier = 9,5 kg) na hrudi. Zkompletovanie trvalo
výsadkárovi asi 45 sekúnd. Bicykle boli použité pri „dni D“, pri Arnheme, v Nórsku,
neskôr boli použité v ďalších jednotkách, napr. na letiskách RAF, ale aj v peších
jednotkách
„Ubytovatelia“ parašutistov v kostole sv. Cyrila a Metoda – kostolníci Václav Ornest,
druhý kostolník Karel Louda bývali v služobných bytoch, priamo v objekte kostola,
dnes Resslova ul. 307/9a. Ornest a Louda s rodinami boli popravení v Mauthausene
24. 10. 1942. V Gorazdovej ul. (ex Podskalská 356/39) žil kaplán ThDr. Vladimír
Petřík, zastrelený na strelnici v Kobylisích 5. 9. 1942. V Mauthausene bolo
popravených 294 (150 žien) pomocníkov Anthropoidu, v termínoch 24. 10. 1942
(262), 26. 1. 1943 (31) a 3. 2.1944 (1) František Pecháček (zemský vodca Sokola).
V rámci „heydrichiády“ bolo na kobyliskej strelnici popravených v dobe 30. 5. – 3. 7.
1942 asi 540 osôb
Pod termínom parašport sa ukrývajú u hendikepovaní športovci. Rozdiel od
parašportu (skydiving) je potom v označovaní športovcov. Ide o parašportovcov a v
druhom prípade parašutistov
Sochu patróna vojenských parašutistov – sv. Michala nájdeme v Bruseli na mnohých
miestach. Najznámejšia je na Grande Place na gotickej radnici z 15. storočia. 5
metrová socha sv. Michala (zároveň patróna Bruselu) sa tyčí na vrchole 96 metrovej
veže. Pôvodná socha (autor Martin van Rode, 1454) bola v roku 1996 reštaurovaná
a nahradená novou. Autorom sochy sv. Michala na Le Mont Saint – Michel (Fr.) je E.
Fremiet. Pozlátená socha umiestená v roku 1897 na kostolnej veži vo výške 80 m je

vysoká 4,5 m a váži 520 kg. Socha bola niekoľkokrát reštaurovaná, naposledy v roku
2016 za pomoci vrtuľníku
V máji 2019 sa vrátila na letisko Bratislava – Ivánka socha Š. Baniča. Socha autorov
– ak. sochár V. Môťovský, Ing. arch. O. Wiesner bola odhalená v 11/1970 a do
depozita uložená pri rekonštrukcii bratislavského letiska v roku 2009
Američania riešia nový padákový systém SPACEX pre návrat kozmických lodí. Bol
vyskúšaný v 3/2019 pri návrate rakety (zatiaľ bez ľudskej posádky) CREW DRAGON.
Misia DM-1 s 2 austronautmi je zatiaľ plánovaná na 7/2019. Problém spôsobuje
vyššie praťaženie pri návrate na zem. Motorické pristátie na zemi je komplikovanejšie
( a drahšie), takže zostáva sústava 3-4 brzdiacich padákov a pristátie na hladinu
Atlantického oceána poblíž Floridy
Nástupcom ruských dosluhujúcich lietadiel An-26 (An-24) by malo byť od roku 2021
ľahké transportné lietadlo IL – 122 V („voennyj“). Únosnosť 5 ton (cca 26
výsadkárov), dolet 1000 km, dostup 7 600m. Poblémy vo vývoji už viedli v 4/2019
k odvolaniu gen. riaditeľa společnosti Iljušin – Alexandra Rogozina a nahradenie
Jurijom Grudininom
Koncom 3/2019 absolvoval tandemový zoskok zo 4100 m (An-2, RA 62556)
v Jakutsku 46 ročný Oleg Režanov (alias Lord of Cold). Na zoskoku by nebolo nič
výnimočné, keby ho neuskutečnil v mraze – 23°C len v trenírkách,…
Angličania vysadili koncom II. svetovej vojny do priestoru Sudety okolo 78
parašutistov. Gestapo(!) zorganizovalo na prelome 1944/45 schôdzku výsadkárov
z východu a západu v dominikánskom kostole v Prahe. Na prvej schôdzke rozdalo
dotazníky (nechali ich rádiom Londýnom autorizovať), na druhom stretnutí prevzali
agenti gestapa J. Nachtmann a A.Vohradník vyplnené dotazníky. (T. Krystlík,
Výsadky do protektorátu)
V II. svetovej vojne používalo maďarské letectvo (MKHL) označovanie lietadiel
písmenami. Talianske lietadlá Savoia-Marchetti SM.75 pre dopravu výsadkárov boli
značené E (ejtöernyös szállító). 12. 4. 1941 po havárii E-101 (zahynulo 19
výsadkárov) zostali v prevádzke 4 výsadkové lietadlá SM.75. O spolupráci s Talianmi
pri výcviku parašutistov a nákupe lietadiel SM.75 uvažovala i slovenská armáda.
Nakoniec došlo k spolupráci s Nemcami
Za vznikom nemeckých padákových myslivcov (fallschirmjäger) je považované mesto
Stendal (PSČ 39576) a dátum 4. 5. 1936. Na verejnosti sa poprvýkrát objavili 4. 10.
1936 na manévrách pri meste Büchenberg (PSČ 87474). V zostave skákajúcich
výsadkárov pri bojových operáciach by sme našli napr. zdravotníkov, naopak,
inštruktori zostávali na zemi. Súčasťou padáku bol gravitačný nôž, ktorý nebol
osobnou vecou výsadkára
V rámci projektu PLOUGH (Pluh) vznikla v 7/42 spoločná USA – kanadská brigáda 1.st Special Service Force (1. SSF) pod velením neskoršieho genmjr. R. T.

Fredericka (1907 – 1970). Kasárne Fort Harrisson mala poblíž mesta Helena, (hlavné
mesto štátu Montana (USA), dnes s asi 30 000 obyvateľmi). Pôvodne sa počítalo
s nasadením v Nórsku, čomu bol podriadený i výcvik (lýžovanie, korolezectvo, zimné
prežitie) a samozrejme parašutistický výcvik (2 zoskoky). Po presmerovaní miesta
zasadenia v 7/43 na Aleuty (Japonsko) pribudol obojživelný výcvik (vylodenie).
Najväčšie úspechy dosiahla brigáda „Braves“, tiež „Black Devils“ v Taliansku v 12/43
pri obsadzovaní kopcov Monte la Difensa (960 m) a Monte la Remetanea (731 m) pri
postupe spojencov na Rím. Zodpovedali tomu i straty z 1800 na 400 preživších. Do
historie sa zapísali ponechávaním červených samolepek v nepriateľských zákopoch
s nápisom: „Das Dicke ende kommt noch!“ (To najhoršie len príde!) a „tichým“
využitím útočných nožov V-42. Brigáda obsadila 26. 8. 1944 Villeneuve – Loubet
(Francúzsko, PSČ 06270) a bola v Mentone (Fr.) 5. 12. 1944 rozpustená, tento deň
sa dodnes slaví jako „mentonský deň“. V roku 1968 bol nakrútený vojnový akčný film
„Diabolská brigáda“
V konštrukčnej kancelárii OKB Sergeja Iljušina pracoval G. V. Novožilov (1925 –
2019) na lietadlách IL 14, 18, 28, 40, 54, 62. Už jako generálny konštruktér na typoch
IL – 76, 86, 96, 103, 114. Výsadkárom sú známe hlavne typy IL-14, IL-76.
Z bombardéru IL-28 uskutočnili v 3/1957 svetový výškový rekord J. Jehlička, Z.
Kaplan a G. Koubek
Svetovým rekordérom podľa Guinnessovej knihy rekordov v počte zoskokov
padákom je Don Kellner (82 r.). Prvý zoskok vykonal v roku 1961, nasledovalo
„prvých“ 1936 zoskokov na guľatých padákoch. 23. apríla 2019 už mal na konte
45 000 zoskokov a každý ďalší je svetovým rekordom. Vo vzduchu sa i ženil (1990),
s manželkou Darlene majú spoločne viac ako 62 000 zoskokov
V roku 1952 vznikli v USA pokračovatelia „Diabolskej brigády“ - 10. skupina
zvláštného vojska (10 th SFG – special forces group), známe ako „zelené barety“. 77
th SFG bola dislokovaná v Nemecku. V súčasnosti je postavených v USA 5 skupín
(1,3,5,7,10), ktoré posilňujú 2 SFG národnej gardy (19,20)
V Trenčíne, na Farskej ul. č. 58, sa narodil jeden z najmladších čs. londýnských
výsadkárov - radista skupiny STEEL npor. in mem. Oldřich Dvořáka (13. 11. 1923 –
9. 7. 1942)
Počas dňa „D“ obsadili výsadkári za pomoci klzákového výsadku most cez rieku
Orne pri francúzskom mestečku Renville (PSČ 14860). Operácia niesla názov
DEADSTICK a na počesť výsadkárov nesie most čestný názov Horsa Bridge
Toľko diskutovaný znak s lebkou 7. p ŠU Holešov má svojho pokračovateľa na
Ukrajine. Je ním 72. samostatná mechanizovaná brigáda „Čierni Záporožci“
Výsadkový pluk ex NDR – LStR – 40 (Luftsturmregiment 40) niesol čestný názov
Willy Sänger. Číslo útvaru bolo 71384 Lehnin a volací znak Loetzinn (Spájkovačka).
Útvary niesli čestné názvy významných osobností a politických predstaviteľov (Dr.

Richard Sorge, Otto Lilienthal, Jurij Gagarin, ale i Ludvík Svoboda, Klement
Gottwald, atď). (Bližšie na scz.bplaned.net/tarn-nva.xml). V zápisníkoch zoskokov
(Fallschirmsprungbuch) sa u výsadkárov objavujú hlavne guľaté padáky RS9/2A a
RS9/2FF, lietadlá AN – 2, AN-26T a vrtulník Mi-8. Výška zoskokov sa pohybovala od
400 do 2 000 m, priebežné alebo stabilizačné otváranie padáku potom trvalo 3 až 30
sekúnd podľa výšky zoskoku
„Heydrichov“ zámok v Panenských Břežanech (PSČ 250 70) bol predaný v 5/2019 za
38,7 mil. Kč
Americká 173. vb (Vicenza, Taliansko) skúša nové taktické vozidlá ALSV pre
výsadkové jednotky schopné leteckého presunu – vrtuľník CH-47 alebo v podvese
pod UH-60. Verzia (ALSV) je ľahké taktické vozidlo (Advanced Light Strike Vehicle).
Ďalej existujú - ľahké prieskumné otvorené vozidlo (LVR), uzavreté vozidlo pre
chránenú palebnú silu (MPF), ľahké taktické vozidlo (AGMV). Základné TTD (ALSV):
váha 2 t, nosnosť 2,3 t, okruh činnosti 400 km, osádka – 1 družstvo (9 osôb), 1 čata
= 5 vozidiel
2. 11. 2018 sa uskutočnila v Mladej Boleslavi prezentácia knihy „Národní letecké
legendy“. Medzi 100 leteckými legendami (1918 – 2018) sa objavili i 2 parašutisti –
Adolf Eisenhammer a Jozef Gabčík. V nominácii sa objavili C. Čejpa, J. Jehlička, G.
Koubek, J. Maxová, H. Mjartanová, K. Papežíková ⃰ , J. Pavlata, J. Šlambor, V.
Zámečník. (Kateřina Papežíková – 1. miesto na 26. MS Granada 2001 – ženy
presnosť pristátia)
Ku skydiverom môžeme v ČR počítať i krasokorčuliara Tomáša Vernera. Iný „level“
má herec a moderátor Petr Vágner (1977), korý zvládol za 12 rokov viac ako 800
zoskokov
8. 6. 2019 uskutočnil na letisku v Kolíne z letadla AN-2 (OK-IMP) tandemový zoskok
z výšky 3 200 m 102 ročný Eduard Marek (najstarší skaut, účastník tretieho odboja) a
vyrovnal rekord s Američankou a Austrálčankou. Zaujme i tandem pilot – 71 rokov
Mjr. Jaromír Nechanský (PLATINUM-PEWTER) sa v lete 1938 ako poručík materiálny dôstojník pluku útočnej väzby 1 (Milovice, PSČ 28 923) zúčastnil
vyšetrovania nehody ľahkého tanku s usmrtením. (Ing. Petr Kos, Nehoda tanku LT
vz. 35 u Stehelčevse, Military Revue 5/2019 str. 8 – 9)
Nemeckému Afrika – Korpsu boli pridelené na pomoc v 7/1942 výsadkové jednotky,
hlavne z Kréty. Vznikla Výsadková brigáda 1 (vel. Hermann – Bernhard RAMCKE)
tvorená 4 skupinami (kampfgruppe) – Kroh, van der Heydte, Hübner, Burckhardt.
Koncom 10/1942 kryli Rommelov ústup, z asi 4 000 výsadkárov/pešiakov prežilo 600.
Mjr. Walther Burckhardt bol zajatý pri Fuka. Niektorí z Poliakov z Afrika Korpsu sa po
zajatí objavili v zostave poľskej 1 SBS
Po bojovej akcii 7 parašutistov v Resslovej ulici v Prahe 2, boli oddelené
(dekapitované) hlavy parašutistov od tiel. Oddelenie uskutočnil zriadenec

patologického ústavu v Prahe – František Vyhnal. Hlavy J. Gabčíka a J. Kubiša boli
vložené do sklenených válcov s liehom, kde ich identifikovalo minimálne 28 osôb
Na Slovensku prebehla v 10/2018 – 5/2019 súťaž „Najväčší Slovák“. Do súťažnej
desiatky sa po tom, ako odstúpila Marika Gombitová dostal Jozef Gabčík. Vyhral
Milan Rastislav Štefánik, Gabčík obsadil celkovo 6 miesto. Súťaž s 10 televíznymi
večermi prišla na 0, 7 mil. €
15. 4. je v Rusku Deň vojsk rádioelektronického boja (REB). Je to spomienka na rok
1904, kedy ruskí radisti rušili iskrovými výbojmi rádiotelegrafickú komunikáciu
japonských krížnikov
V Poľsku sa v parakluboch používali guľaté padáky ST-1, ST-5, ST-5 ZM, PTCH – 6,
PTCH - 7, PTCH – 8, Olimpic, UT – 15, Para-Comander a krídla Strato-Cloud, RL –
10, RL – 12, Para – Foil, Clasic
Ruská vojenská technika – diel 51 „Desantura“, natočený v roku 2012, prináša
nahliadnutie do výcviku ruských výsadkárov. Používajú kruhové padáky D-10 (váha
padáku 12 kg, nosnosť 60 – 160 kg, plocha hlavného padáku 100 m2, záložný 50 m2,
prezývka „Patizón“). Sú zavadzané riaditeľné krídla „Kuša – 2“ s doletom až 7 km,
plocha hlavného a záložného padáku je identická. Doporučená osobná výška
výsadkárov je do 180 cm, po výskoku počítajú „501, 502, 503,…“. Normy na
zabalenie padáku D-10 sú 45 min. – 60 min. – 75 min. Staršie výsadkové vozidla
BMD – 2„Budka“, resp. BMD – 1 majú čelnú pancierovú ochranu proti strelám
12,7mm, bočné plochy proti 7,62 mm. Prevláda hliníkové pancierovanie, osádka 3 +
4 výsadkári. Sú predstavené i spôsoby vysadzovania vozidel z IL-76 (max. 3 BMD)
odpálením nosných trubiek 12 sek. pred dopadom vozidla, čím sa zníži rýchlosť
klesania z 15 m/s na 5 m/s (Šelf 1). Druhý spôsob (VPS-8) vysadenie vozidla za
pomoci 9 padákov (systém MKS 359) a tlmičov nárazu. Príprava výsadkárov na
výsadok (balenie, kontroly, určenie miesta v lietadle – „lodnik“) trvajú 3 h, 60
výsadkárov dokáže opustiť palubu IL-76 za 23´´. Prepravná kapacita IL-76 je 126
výsadkárov. (TV Prima – Zoom, 27. 6. 2019)
Na stránke válka.cz sa objavil odznak – Miniatura KVV SR označená ako „Klub
vyslúžilých výsadkárov“
SM Parapresent o. z. Prostějov vydal a dal do predaja k 7/2019 už 11 pamätných
odznakov a dekorácií na stuhe. Ceny sa pohybujú od 390 do 700 Kč, v reči jasnej, za
6400 Kč ozdobí vaše klubové sako 11 stužiek
V rámci Varšavskej zmluvy mala ČSĽA (1. a 4. A) svoje úlohy pri útočnej operácii
proti protivníkovi – NATO. Úlohou 22. vb potom bolo obsadiť a udržať priestory a
prechody cez rieky Neckar a Rhein do príchodu hlavných síl v čase D4 – sev.
Stuttgart, D5 – Rastatt, D6 – východne Mulhouse

Parašutistom bol aj ex predseda ČSTV Antonín Himl (1933 – 1988). ZVS u
výsadkárov zvládol ako absolvent VKVŠ ex predseda ÚV SSM Jaroslav Jenerál ( ⃰
1944) a otec ex predsedu vlády Nečas
V knihe Výsadkoví veteráni Plzeň (2018) sa zmieňujem o padáku pre misiu ExoMars
(str. 152). Testy na základni ESA vo švédskom Esrange 28. 5. 2019 sa neobišli bez
problémov. Modul vynesený pri teste balónom do vysokej výšky otvoril len výťažný
padák s priemerom 15 metrov. K otvoreniu hlavného supersonického padáku
s priemerom 35 metrov nedošlo a modul sa zrútil veľkou rýchlosťou na zem
V roku 2018 došlo vo svete v parašutizme k 13 smrteľným nehodám pri viac ako 3,3
mil. uskutočnených zoskokoch
O predchodcovi 22. vb - 71. pešom práp. čsl. parašutistov (VS Zákupy, 1947 – 1952)
sa toho napísalo dosť. Zaujímavé sú informácie (útržkovité) o vojenskom výcvikovom
stredisku pre potreby 2. a 5. oddelenia Hlavného štábu (VKR a spravodajskej služby)
v Chlume (1949 – 1951). Pokračovateľom výcvikového strediska (1951 – 1954) bol
73. peší pluk - útvar spravodajskej správy GŠ (VS Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01).
Veliteľmi v rokoch 1949 – 1954 boli postupne kpt. Michal Ďurkaj ( ⃰ 1916 Malá
Domaša), škpt. Vladimír Krejčíř a mjr. Josef Kubišta. Tabuľkové počty (stály stav,
frekventanti kurzov) sa neustále menili – 102 – 141 - 186. V roku 1953 u jednotky
slúžil mjr. Vasil Valo, neskorší 1. námestník MNO, kpt. Vladimír Krulich ex náčelník 1.
odd, ZS GŠ, pplk. Rudolf Babka (Korea, Moskva, Peking), ZVP npor. Karel Dolejš, ex
náč. 25. odd ZS GŠ,… Priestor jednotky Chlum vo VVP Ralsko neskôr zanikol,
nezachovala sa ani lokalita Jabloneček (PSČ 471 24). Je známy výsadok z 9/52 sev.
Moravskej Třebovej. Výsadková príprava trvala 2 týždne (por. Zelinka? – v 11/49
prepustený pre nespoľahlivosť). V 5/54 bola uskutočnená previerka útvaru, v 7/54
následná kontrola (plk. K. Rovenský) odstránenia zistených nedostatkov (pri
výsadkovej príprave zistené, že nebola uskutočňovaná kontrola vrchlíku, nebol
zjednotený správny výkrok z letadla,…) a v 8/54 došlo k zrušeniu útvaru. Medzeru
zaplnila v roku 1956/7 v Sabinove rota zvláštneho určenia (A. Klindera). Ďalší
špeciálny výcvik už bol v réžii 248. prevádzkového práporu – ex VÚ 1313. U VKR
existoval od 1951 70. peší prápor, v roku 1954 premenovaný na 70. strelecký prápor,
ako 70. prevádzkový prápor (VÚ 3290) zanikol v roku 1991. Výsadkárov by sme u
VKR (okrem roty VKR v Prostějove) našli u 3. odboru pre ofenzívnu KR prácu.
Bližšie D. Jirásek – Jednotky zvláštního určení 1957 – 2001 str. 36 – 43, V. Mohyla –
Rozvědky, M. Medvecký – Zabudnutý útvar, Vojenská história 1/2018 str. 86 – 110,…
Zástupca veliteľa 2. čs. pdb pplk. Viliam Ján Lichner (1902 – 1977) bol v roku 1939
na Slovensku prednostom Výzvednej skupiny Spravodajského oddelenuia Hlavného
vojenského velitelstva. Do zálohy prepustený v roku 1951, v rokoch 1968 – 69
v rehabilitačnej komisii pre zahraničný odboj
Udeľovanie a nosenie výsadkových odznakov (triedností) v A ČR rieši predpis
Výsadková príprava Vys 3 – 1, príloha 12 z roku 1994. Po zavedení nových
odznakov v roku 2011 došlo i ku zmene v označovaní stupňov triednosti. Pôvodne

strieborný odznak – 5 zoskokov, zlatý I. trieda (50 zoskokov), II. – 100, III. – 200, boli
nahradené (obrátene) – III. trieda – 10, II. - 50, III. – 100, majster 200 zoskokov.
V OS SR je to potom 6 odznakov – majster, inštruktor, I. až III. trieda a bez triednosti.
Existuje i 6 odznakov - padákový odborník letectva, s drobnou odchylkou od
výsadkových triedností
Pplk. v. v. Štefan Pakan (1920 – 2006), ktorý bol vo výbere do MANGANESE sa 30.
9. 1945 v Prahe oženil s príslušníčkou 1. ČSAZ. Pakan sa po prepustení z armády
v roku 1953 odsťahoval a žil s manželkou - Anna Pakanová rod. Popovičová (1925 –
2002) v Myjave
V šiestej rade seriálu „Tvoje tvář má známý hlas“ skáče tandemový zoskok (č. 4?) i
herečka Zuzana Norisová (40). Svoj prvý tandemový zoskok absolvovala na letisku
Příbram už v roku 2006, spoločne s hercami zo seriálu Letiště (F. Blažek, V. Dyk, M.
Ruml). Pre TV inscenáciu Boží pole s.r.o. (2007) prešiel paravýcvikom
v Strunkovicích nad Blanicí M. Etzler. Už roky skáče a lietadlom pristáva
v Nesvačilech u Benešova J. Schmitzler
Český rekord v počte 20 000 zoskokov, (hlavne tandemy), vytvoril 3. 9. 2019
zoskokom na pontón na Vltave neďaleko Karlovho mostu Roman Štengl (Sky
Centrum Příbram)
28. 10. 2011 bola v Londýne, za účasti veľvyslanca SR M. Wlachovského a
veľvyslanca ČR M. Žantovského slavnostne odhalená pamätná doska v miestach,
kde za II. svetovej vojny sídlila veliteľská sekcia zvláštnej skupiny D. Velenie sídlilo
na 6. poschodí tehlového paneláku na adrese 3-8 Porchester Gate (W2 3HP) na
križovatke s ulicou Bayswater Road. Známé su fotografie výsadkárov sekcie D pred
tehlovou stenou vo vnútri bloku One Porchester Gate. Pre rýchlejšiu orientáciu ide o
okraj Kensigtonských záhrad, kde sa nachádza i Hyde Park, v centre Londýna v štvrti
Westminster (metro Queensway, Bayswater). 28. 10. 2011 bol osadený odliatok
steny z Porchester Gate na „horním“ zámku (K. H. Franka) v Panenských Břežanech
V miestach bývalého letiska Bratislava – Vajnory vyrastie sídlisko Nové Vajnory.
Letisko slúžilo verejnosti v rokoch 1923 – 2007, v roku 1951 bolo nahradené letiskom
Bratislava – Ivánka. V roku 1928 tu vznikol Slovenský aeroklub M. R. Štefánika, v
roku 1958 sa tu uskutočnili IV. MS v parašutizme. Od roku 1990 tu sídlil SNA
(Slovenský národný aeroklub) gen. M. R. Štefánika. Na 88 hektárovom pozemku by
malo vzniknúť i 2 hektárové jazero. Letiskom sa „preskákala“ väčšina členov KVV
Bratislava

